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Motto:

„Gândesc! Deci, exist!”
Descartes

„Decât un cap plin, mai bine unul bine făcut!”
Montaigne

Dedic această lucrare tuturor celor care au contribuit la
formarea mea, începând cu bunicii şi părinţii şi continuând cu
deosebitele cadre didactice care mi-au îndrumat paşii din şcoala
primară şi până la absolvirea facultăţii.
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PREFAŢĂ
Avem mai rar prilejul de a prefaţa o lucrare de debut
meritorie, a unui tânăr universitar, aflat el însuşi la început de drum
într-o carieră academică promiţătoare, îndrăznim să credem.
Este, într–adevăr, cazul d-ului prep. univ. Marian D. Ilie din
cadrul DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI
DIDACTIC (D.P.P.D.) al Universităţii de Vest din Timişoara, pe care l–
am avut, de altfel, student, patru ani, la SPECIALIZAREA –
PEDAGOGIE pe care a absolvit-o cu rezultate remarcabile.
Este, de asemenea, cazul lucrării de faţă, pe care o propune ca
suport de seminarizare, susnumitul, intitulată „ELEMENTE DE
PEDAGOGIE GENERALĂ, TEORIA CURRICULUM–ULUI ŞI
TEORIA INSTRUIRII”.
*
Această prefaţă este o plăcută îndeletnicire pentru noi, mai
ales că am regăsit, încă mai viguros, în autorul lucrării pe studentul
de până mai ieri, serios şi responsabil, implicat, cu spirit independent,
critic şi scrutător într-ale cunoaşterii, organizat, metodic şi sistematic
în orice demers.
Toate aceste atribute caracterizează lucrarea la care ne
referim, amprentată, în plus, de un accentuat stil interpretativ şi
creativ în plină formare şi în evidentă dezvoltare.
Într–adevăr, departe de a fi „timidă”, „cuminte” sau, în orice caz,
rutinieră pentru astfel de producţii (de multe ori simple compilaţii
convenţionale din literatura de specialitate), lucrarea d–ului Ilie Marian se
erijează într-un „caiet de seminar” interesant şi consistent, original şi
semnificativ personalizat, totul în limitele unei ponderaţii de bun simţ în
privinţa iniţiativelor de analiză / sinteză, interpretare sau propriu-zis creatoare.
Se cuvine menţionat, pe lângă densitatea şi fluenţa ideatică a
materialului, o selecţie inspirată şi un dozaj responsabil al ambiţiei de
acoperire a prezentei lucrări în raport cu titlul, cu temele şi subtemele
din sumar, conţinuturile abvidate şi prezentate fiind efectiv oportune
şi relevante.
Se cuvine, de asemenea, remarcat caracterul interactiv
autentic imprimat temelor de seminar, după un „algoritm” şi o
rubricaţie adecvată, autorul prezentând pentru fiecare temă, în parte,
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obiectivele urmărite, structura conţinutului, bibliografia de sprijin,
elementele de reţinut şi propunând totodată activităţi / sarcini
specifice pentru studenţii beneficiari.
Meritorie este şi insistenţa pentru interiorizarea conceptelor
fundamentale, pentru reţinerea definiţiilor de bază, pentru înţelegerea
criterială a clasificărilor, pentru sesizări de nuanţă care transpar din
dezbaterile analitice şi sintetice în care studenţii sunt antrenaţi.
Autorul împleteşte abil astfel de preocupări cu intenţii reuşite
pentru recapitulare atent simplificate, pentru sinteze rezonabil forţate,
dovedind, în plus, pe tot parcursul lucrării, atracţie pentru o imagine
grafică sugestivă şi evocatoare, în sensul unor interesante tabele sin /
panoptice, figuri, scheme, modele etc.
Reuşind ca, pentru un astfel de stadiu al carierei şi pentru un
astfel de produs, să evite eşuarea în redundanţă şi/sau în eclectism,
cum se întâmplă în astfel de cazuri, nu de puţine ori, dl. prep. univ.
Ilie Marian realizează un „caiet de seminar” remarcabil prin
flexibilitatea intrinsecă.
Acesta se poate cupla funcţional (fie prin complementaritate,
fie prin extensie ori aprofundare) cu orice curs, susţinut de oricare
titular al disciplinei PEDAGOGIE din cadrul modulului pedagogic
propriu D.P.P.D. pentru formarea iniţială.
Ba mai mult, cu minime amendamente, acest material poate fi
folosit şi-n regim de studiu „la distanţă”, putând constitui, la nevoie,
şi un suficient suport informaţional pentru multe din temele
programelor de formare continuă a cadrelor didactice (examene de
definitivat, gradul II).
**
Avizând favorabil şi salutând sincer apariţia editorială a
acestor „ELEMENTE DE PEDAGOGIE GENERALĂ, TEORIA
CURRICULUM – ULUI ŞI TEORIA INSTRUIRII”, ne exprimăm
convingerea că vom mai avea prilejul aceloraşi onorante ipostaze de
referent şi prefaţator şi pentru alte lucrări ulterioare, la fel de bune ori
mai valoroase ale d–ului Marian Ilie.

Timişoara,
2005, februarie, 17

prof. univ. dr.
Dorel Ungurenau
Şeful catedrei de Ştiinţele Educaţiei
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Tema I
Educaţia între empiric şi ştiinţific

Obiectivele temei – după parcurgerea temei I veţi fi capabili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

să definiţi, pe baza orientărilor prezentate, într-o manieră personală şi
corectă, noţiunea de educaţie;
să prezentaţi schematic şi prin exemple principalele caracteristici ale
fenomenului educaţional de-a lungul istoriei umanităţii, parcurgând
principalele perioade istorice;
să definiţi corect formele educaţiei;
să prezentaţi o analiză comparativă între formele educaţiei, precum şi
între acestea şi educaţia permanentă/continuă şi autoeducaţia;
să definiţi corect conceptul de tip de educaţie;
să faceţi deosebire între tip şi formă de educaţie, stabilind totodată
relaţia de interacţiune dintre cele două concepte.

Structura temei I :
I.1. Definirea conceptului de educaţie
I.2. Fenomenul educaţional de-a lungul istoriei omenirii
I.3. Formele educaţiei
I.4. Educaţia continuă / permanentă şi autoeducaţia – corolar al desăvârşirii
fiinţei umane
I.5.Tipurile educaţiei şi evoluţia lor de-a lungul istoriei

Bibliografie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cerghit, I.; Vlăsceanu, L., – Curs de pedagogie – Univ. Buc.; 1988;
Cucoş, C., – Pedagogie – ed Polirom, Iaşi, 1999;
Cucoş, C., – Pedagogie – ed Polirom, Iaşi, 2002;
Cucoş, C., – Istoria pedagogiei – ed. Polirom, Iaşi, 2000;
Dumitru, I., – Educaţie şi Învăţare – ed. Eurostampa, Timişoara, 2001;
Jinga, I., Istrate, E., – Manual de pedagogie – ed. All, Buc., 2001;
Surdu, E., – Fenomenul Educaţional – ed. Mirton, Timişoara, 1999;
8. Surdu, E., – Prelegeri de pedagogie generală – ed. EDP, 1995;
9. Ungureanu, D., – Fundamentele Educaţiei – ed. Mirton, Timişoara, 1999.
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I.1. Definirea conceptului de educaţie
Nu credem că cineva îşi poate imagina societatea
contemporană fără fenomenul educaţional, corelaţia celor două fiind
evidentă şi absolut necesară. Impactul dezvoltării sociale asupra
evoluţiei fenomenului educaţional, dar şi răspunsul acestuia şi
influenţa sa asupra socialului sunt în prezent, venind din trecut şi
continuând spre viitor, o axiomă căreia ştiinţa contemporană trebuie
să-i acorde o importanţă deosebită, dacă nu chiar absolut prioritară.
Să luăm în considerare doar exemplul Japoniei, care după război a
acordat sistemului de învăţământ 15% din PIB şi azi este una din
puterile economice ale lumii, chiar dacă la acel moment era în haos
economic total.
În plan etimologic termenul de educaţie îşi are originea în
substantivul latin educatio, substantiv derivat din două verbe:
• educo-educare – a creşte, a hrăni, a îngriji o plantă, o
fiinţă umană;
• educo-educere – a scoate din, a ridica, a înălţa, atât ca
sens propriu cât şi cu sens figurat.
De-a lungul istoriei fenomenului educaţional cele două filiere
s-au împletit şi completat reciproc, imprimând, fiecare, o amprentă
specifică realităţii educaţionale:
*fatalismul educaţional – individul nu poate fi altceva
decât ceea ce l-a înzestrat natura să fie, şi deci nu poate fi decât
crescut / îngrijit de educator;
*optimismul educaţional – care minimalizează dacă nu
chiar ignoră factorii interni, considerând atotputernică educaţia, care
poate forma orice fel de personalitate din oricare individ nou născut,
acesta fiind considerat „tabula rasa”.
Dată fiind amploarea şi caracterul cvasi axiomatic al
fenomenului educaţional, termenul educaţie îşi poate găsi cu greu o
definiţie unanim acceptată. Diverşi specialişti au definit fenomenul
educaţional punându-şi amprenta personală şi a propriului domeniu
de activitate: filozofie, psihologie, sociologie, pedagogie etc., fără să
reuşească formularea unei definiţii unanim acceptate şi ireproşabile,
aceasta fiind, poate, chiar imposibilă. Apar, în consecinţă, numeroase
definiţii, de o mare diversitate, dar şi cu un anumit numitor comun.
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În secolul al XVIII-lea, filozoful german I. Kant defineşte
educaţia ca fiind o activitate de disciplinare, cultivare, civilizare şi
moralizare a omului, scopul ei fiind dezvoltarea în individ a întregii
perfecţiuni de care acesta este susceptibil.
Pentru psihologul Jean Piaget, educaţia reprezintă
transformarea conştiinţei, a psihismului individului în raport cu
valorile conştiinţei comune, prin facilitarea şi accelerarea adaptării,
cu subprocesele ei, acomodare şi asimilare (Piaget, J.,1982).
Sociologul francez Emil Durkheim vede educaţia ca fiind
acţiunea generaţiilor adulte îndreptată asupra generaţiilor tinere, în
intenţia inducerii în acestea din urmă, de stări fizice, intelectuale şi
morale reclamate de viaţa socială în general, dar şi de mediul social
pentru care sunt destinaţi indivizii (Durkheim,E.,1980).
În perioada interbelică, unul dintre cei mai reprezentativi
pedagogi români, pe numele său Ştefan Bârsănescu, definea educaţia
ca o activitate conştientă de influenţare a educabilului printr-o triplă
acţiune de îngrijire, îndrumare, cultivare, în direcţia sensibilizării
sale faţă de valorile culturale şi ulterior pentru crearea acestora
(Bârsănescu, Şt. apud. Cucoş, C., 1996).
„Marea varietate a definiţiilor nu trebuie să mire, dat fiind
complexitatea şi vastitatea, diversitatea şi eterogenitatea derutantă
uneori a fenomenului educaţional.” (Dorel Ungureanu, 1999, p.8)
Specialişti domeniului au consimţit, într-o manieră realistă la
formularea a două tipuri de definiţii acordate conceptului de educaţie.
Aceste definiţii folosesc integrativ diversele orientări formulate de-a
lungul timpul. S-a recurs, aşadar, la două accepţiuni, prima
integrând-o pe ce de a doua:
Prima, abordează educaţia în sens larg, văzând-o ca
ansamblul influenţelor exercitate asupra indivizilor umani, de regulă
copii şi tineri, în evoluţia şi dezvoltarea lor, de către alţi indivizi
umani, de regulă adulţi, indiferent dacă aceste influenţe sunt
intenţionate sau spontane, explicite sau implicite, sistematice sau
întâmplătoare, dar având un rol, mai mare sau mai mic, în formarea
individului ca om social (Cerghit,I; Vlăsceanu, L., coord. 1988).
În sens restrâns, educaţia reprezintă un ansamblu specializat de
influenţe dar şi de intervenţii intenţionate, explicite, sistematice,
direcţionate valoric, finalist, de regulă asupra copiilor şi tinerilor, de
către adulţi specializaţi şi competenţi în acest sens, în spaţii şi instituţii
special organizate şi dotate de tip şcoală (Dorel Ungureanu, 1999, p.9).
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I.2. Fenomenul educaţional de-a lungul istoriei omenirii
Educaţia ca fenomen şi practică socială se poate spune că a
însoţit omenirea pe tot parcursul filogenezei. Când practica
educaţională a devenit tot mai curentă şi extinsă s-a constituit într-o
premisă a reflecţiilor teoretice asupra fenomenului educaţional ceea
ce a dus la constituirea Pedagogiei ca ştiinţă a educaţiei.
De-a lungul istoriei omenirii fiecare epocă majoră a prezentat
anumite caracteristici din punct de vedere educaţional.
Vorbind de epoca preantică putem observa uşor că istoria
plasează debutul educaţiei ca practică socială la sfârşitul maturităţii
Comunei Primitive şi spre debutul Sclavagismului.
Acum se poate observa primul dualism în educaţie. Aceasta se
realiza, deci, pe două direcţii:
- educaţia de tip ucenicie filială – în care copilul învăţa prin
traiul de zi cu zi cum să-şi trăiască viaţa de adult de mai
târziu;
- educaţia tribală – prin care tânăra generaţie era pregătită
pentru viaţa de trib, realizându-se un demers de iniţiere în
practicile tribale.
În Sclavagism, dualismul educaţional se păstrează dar, chiar
dacă primul tip de educaţie, amintit mai sus, nu suferă modificării
majore, cel de al doilea se poate numi acum educaţie propriu-zisă
realizându-se de către persoane adulte specializate asupra unui număr
restrâns şi privilegiat de educabili.
Antichitatea aduce în prin plan veritabile sisteme naţionale de
educaţie mai cu seamă în statele / cetăţile dezvoltate ale vremii:
Mesopotamia, Egipt, Grecia şi Roma.
Chiar dacă informaţiile de gen educaţional nu sunt tocmai
abundente, totuşi informaţia pătrunsă până la noi ne poate crea o
imagine a practicilor educaţionale ale Antichităţii, mai cu seamă dacă
considerăm cele două idealuri educaţionale ale epocii: al Greciei
„Kalokagathon” – formarea unui om bun şi frumos, adică înţelept şi
cu principii morale solide şi al Romei antice „Mens sana in corpore
sano” – minte sănătoasă în corp sănătos.
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Evul Mediu este caracterizat de o evoluţie greoaie din punct de
vedere educaţional, acesta datorându-se dogmatismului şi religiozităţii
excesive a epoci.
Acum apare aşa numitul dualism în dualism de educaţie.
Structura educaţională a perioadei medievale se poate reprezenta
astfel:
1.Educaţia claselor privilegiate:
- educaţia nobiliară (cavalerească) – realizată prin
intermediul unei îndelungate ucenicii de la 10/12 la 21 ani
la curtea unui senior, unde se predau cele şapte virtuţi
cavalereşti (scrima, aruncarea lăncii, înotul, călăria,
vânătoarea, jocuri de societate şi conduita de salon –
ultimele două fiind predate şi tinerelor doamne);
- educaţia clerică (bisericească) – aici avem oportunitatea
de a cunoaşte veritabile şcoli în care se predau cel şapte
arte liberale grupate în trivium (gramatică, retorică,
dialectică) şi cvadrivium (aritmetică, geometrie,
astronomie, muzică).
2.Educaţia maselor prezintă pe lângă educaţia de tip ucenicie
filială şi o educaţie propriu-zisă pentru odraslele de negustori şi
meşteşugari bogaţi care finanţau şcolile. Astfel au apărut şcoli de
gramatică şi de latină.
Renaşterea este epoca în care educaţia suportă mari
transformări emancipatoare. Idealul educaţional al epocii este „Uomo
universale”, ilustrat practic chiar prin câţiva titani ai acelor timpuri:
Leonardo Da Vinici, Michelangelo etc. Acum, în centrul procesului
educaţional este pus omul şi nu Divinitatea, cum se considerase în
perioada medievală.
Această explozie culturală este favorizată şi de apariţia
primelor universităţi Segovia, Bologna, Oxford şi Cambridge (în sec.
al XII - lea) etc.
Capitalismul pune bazele primelor sisteme educaţionale,
naţionale, instituţionalizate. Educaţia este acum instituţionalizată,
gratuită şi generalizată, chiar dacă dualismul se păstrează. Acesta este
găsit sub forma educaţiei curente – pentru copiii normali şi a
educaţiei speciale – pentru educabilii cu nevoi speciale.
Contemporaneitatea porneşte de la marile eşecuri ale
educaţiei speciale şi propune o democratizare a educaţiei prin
introducerea conceptului de educaţie inclusivă. Acest nou concept
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urmăreşte menţinerea educabililor cu nevoi speciale în şcolile de
masă, devenite şcoli integrate / inclusive.
Pedagogia contemporană încearcă oferirea de şanse egale
tuturor educabililor şi pune în centrul actului educativ elevul concret
cu nevoile şi trebuinţele sale reale de integrare în societate, şi nu
elevul mediu, determinat statistic, aşa cum proceda pedagogia clasică.
Această orientare modernă a pedagogiei este o provocare
demnă de societatea contemporană. Rămâne însă de văzut modul în
care se va reuşi aplicarea efectivă în practică a teoriei. Încercări în
acest sens au fost făcute, se fac şi se vor mai face, dar rezultate
spectaculoase sunt, în opinia noastră, doar în planul expectanţelor.

I.3. Formele educaţiei
Observarea gradului de intenţionalitate a acţiunilor
educaţionale evidenţiază trei forme ale activităţii de gen şi anume:
educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia informală.
Educaţia formală poate fi definită ca totalitatea acţiunilor
educaţionale desfăşurate într-o manieră intenţionată, elaborată,
planificată, sistematică şi orientată finalist, care au loc în cadrul
instituţiilor de învăţământ şi educaţie componente ale sistemelor naţionale,
sub îndrumarea şi conducerea unui personal calificat în acest sens.
Acţiunile educaţionale care îmbracă această formă sunt
orientate social, răspunzând unei comenzi impuse de nevoile prezente
şi, mai cu seamă, de perspectivă ale societăţii. Pregătirea educaţională
de acest gen este realizată într-o manieră conştientă şi eşalonată,
dozată în funcţie de potenţialul educogen al categoriilor de educabili
cu care se lucrează.
Una din caracteristicile esenţiale ale educaţiei formale este
prezenţa unui sistem de activităţi de genul predare – învăţare evaluare cu caracter obligatoriu.
Chiar dacă are un caracter general şi indispensabil, educaţiei
formale i se pot imputa unele carenţe, ca de pildă cele relevate de
profesorul Văideanu: centrarea pe performanţele înscrise în
programe, care lasă puţin loc imprevizibilului; tendinţa de îngurgitare
a cunoştinţelor; predispunerea către rutină şi monotonie etc.
(Văideanu, 1998, pp.227-228).
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Educaţia nonformală cuprinde totalitatea influenţelor
educative organizate şi planificate (nu însă la acelaşi nivel de
rigurozitate ca cele formale), dar desfăşurate în afara incidenţei
programei şcolare. Acestea sunt conduse de persoane calificate, care
îşi joacă rolul într-o manieră mult mai discretă decât în cadrul şcolar.
Acţiunile educative din acest perimetru se caracterizează
printr-o mare flexibilitate, venind în întâmpinarea intereselor variate
şi individuale ale educabililor.
În mod concret aceste influenţe educative sunt exercitate prin
intermediul diferitelor cursuri opţionale, cercuri, concursuri sau
olimpiade şcolare, fiind iniţiate fie de şcoală, fie de diferite
organizaţii, ca cele de copii şi tineret, părinţi, cluburi sportive, case de
cultură sau ONG-uri.
Raportul dintre cele două forme de educaţie amintite deja este
unul de complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi sub
aspectul modalităţilor de realizare.
Ca neajunsuri ale acţiunilor de educaţie nonformală, unele
lucrări de specialitate susţin posibilitatea ca gradul scăzut de sistematizare
şi organizare al conţinuturilor să ducă la pervertirea valorilor educaţiei
formale. Acest risc trebuie avut în vedere de furnizorii de educaţie
nonformală, care-l pot elimina prin autoresponsabilizare.
Educaţia informală „include totalitatea informaţiilor
neintenţionate, difuze, eterogene, voluminoase – sub aspect cantitativ
– cu care este confruntat individul în practica de toate zilele şi care
nu sunt selectate, organizate şi prelucrate din punct de vedere
pedagogic” (Cucoş, C. 1999, p.36).
Educaţia informală precede şi depăşeşte ca durată, conţinut şi
modalităţi de abordare educaţia formală. Conţinutul educaţiei
informale provine din două filiere: una emisă de mass-media şi
cealaltă emisă de persoanele aflate în contextul social al individului la
un moment dat.
În context informal educaţia este voluntară. Realizarea unor
achiziţii educative calitative este influenţată de iniţiativa individului.
Analiza incidenţei fenomenului educaţional asupra formării
personalităţii umane dintr-o perspectivă sistemică, etalează faptul că
individul suportă de-a lungul vieţii, într-o manieră complementară,
influenţe educative specifice tuturor formelor de educaţie. În acest sens o
analiză comparativă, realizată în paralel, pe baza unui tabel, suntem
convinşi că ar fi utilă, mai cu seamă în scop didactic-comprehensiv.
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Formă /
Caracteristică
Organizare
Scop

Formală

Nonformală

Sistematică

Planificată

Clar formulat
(realizarea
idealului
educaţional)
Instituţii din
Sistemul Naţional
de
Educaţie şi
personal special
calificat

Conştientizare

Înalt grad de
conştientizare

Clar formulat
(întâmpinarea
intereselor
educabililor)
Instituţii din
afara Sistemul
Naţional de
Educaţie
(preponderent) şi
personal special
calificat
Înalt grad de
conştientizare

Relaţia cu
societatea

Răspunde unei
comenzi sociale,
la
nivel global

Răspunde unor
comenzi sociale,
limitate la
anumite grupuri

Carenţe

Rigiditate, rutină,
monotonie

Riscul pervertirii
valorilor
educaţiei formale

Subiectul
actului
educativ

Informală
Neintenţionată (din
punct de
vedere educativ)
Fără scop
educativ
Instituţii din afara
Sistemul Naţional de
Educaţie şi
persoane din
anturaj sau
întâlnite ad-hoc
Neconştientizată de
către cel / cei ce o
suportă
Nu răspunde unei
comenzi sociale de
ordin educativ, ci în
cel mai bun caz,
uneia de
informare.
Volum mare,
lipsa unei selecţii
calitative, dar şi
cantitative

I.4. Educaţia continuă / permanentă şi autoeducaţia – corolar
al desăvârşirii fiinţei umane
Necesitatea educaţiei permanente a fost intuită încă de pe
vremea clasicilor pedagogiei universale; J.A. Comenius afirma:
„pentru fiecare individ, viaţa este o şcoală, de la leagăn până la
moarte”.
În societatea contemporană, datorită ritmului rapid al
transformărilor, ritm ce a trecut de la o progresie aritmetică la una
geometrică şi a ajuns în final să fie exprimat printr-o funcţie
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exponenţială, educaţia permanentă devine o necesitate absolută.
Aceasta este singura soluţie pentru ca individul să facă faţă cu succes
cerinţelor societăţii, integrându-se activ şi creator în comunitatea din
care face parte.
Educaţia permanentă este complementară celei de tip şcolar.
Ea urmăreşte înzestrarea individului cu tehnica de a învăţa toată viaţa,
mai cu seamă, cu cea de a „învăţa cum să înveţe”, tehnică posibil de
dobândit doar pe baza formării unor disponibilităţi psihice de gen.
Ca şi concepţie educaţională novatoare, educaţia permanentă a
apărut în arealul educaţiei adulţilor şi aceasta nu întâmplător, deoarece
urmărea completarea carenţelor educaţiei iniţiale şi/sau pregătirea
profesională a individului pentru a face faţă condiţiilor revoluţiei tehnicoştiinţifice contemporane.
O definiţie unanim acceptată a conceptului nu este încă
formulată de specialişti. În acest sens se lucrează cu o serie de
caracteristici conceptuale.
Sintetizând aceste caracteristici conceptuale, profesorul Jinga
propune abordarea educaţiei permanente ca „un ansamblu de
mijloace puse la dispoziţia oamenilor de orice vârstă, sex, situaţie
socială şi profesională, pentru ca ei să nu înceteze să se formeze de-a
lungul vieţii, cu scopul de a-şi asigura deplina dezvoltare a
facultăţilor şi participarea eficientă la progresul societăţii” (Jinga, I.,
2001, p.165).
Vorbind de educaţie permanentă, nu se poate să nu atingem şi
subiectul autoeducaţiei, aceasta, din urmă, fiind un mijloc important
de realizare a primei.
În cazul autoeducaţiei avem de a face cu o schimbare radicală de
paradigmă, şi anume identificarea actorilor procesului educativ, subiectul şi
obiectul, într-o singură persoană. Astfel, autoeducaţia este o „educaţie pe
cont propriu”.
Analiza conceptului din punct de vedere psihopedagogic
relevă prezenţa unei condiţii esenţiale pentru declanşarea proceselor
intrinseci autoeducaţiei, anume formarea „conştiinţei de sine” a
individului supus procesului educativ. După cum este cunoscut, acest
fapt îşi are originea, de-a lungul ontogenezei, în jurul perioadei de
sfârşit a preadolescenţei şi a debutului adolescenţei.
Procesul autoeducaţional presupune un efort de voinţă şi
implicare majoră din partea subiect/obiectului actului educativ, fiind
şi în acest sens, unul complementar educaţiei iniţiale.
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Fig. 1. Interrelaţia formelor educaţiei

Raportul educaţie – educaţie permanentă – autoeducaţie este
unul de ordin dialectic. Astfel, iniţiatic, educaţia creează condiţiile
necesare declanşării proceselor de educaţie permanentă şi
autoeducaţie, cedând mai apoi teren în faţa acestora. Pentru
explicarea caracterului dialectic al acestei relaţii propunem o schemă
comprehensivă cu repere cronologice de principiu în ontogeneză (a se
vedea figura de mai sus).

I.5. Tipurile educaţiei şi evoluţia lor de-a lungul istoriei
Idealul educaţional presupune desăvârşirea personalităţii
umane. Un asemenea deziderat se realizează prin intermediul aşa
numitelor laturi sau tipuri ale educaţiei. Fiecare dintre tipurile
educaţiei vizează desăvârşirea unei anumite laturi a personalităţii
umane.
Această interacţiune dintre structura personalităţii umane şi
sistemul acţiunilor educaţionale nu este aceeaşi pe tot parcursul
dezvoltării psihice. Ea suportă influenţe în funcţie de: stadiul de
dezvoltare în care se află individul la un moment dat şi caracteristicile
conţinutului acţiunii educative respective.
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Pedagogul francez, René Hubert distinge, ca fiind cele mai
importante tipuri educaţionale, următoarele cinci: educaţia
intelectuală, educaţia morală, educaţia estetică, educaţia fizică şi
educaţia profesională.
Educaţia intelectuală urmăreşte transmiterea unui volum de
cunoştinţe ştiinţifice şi umaniste, selectat din patrimoniul cultural al
omenirii şi prelucrat în concordanţă cu stadiul dezvoltării
biopsihoindividuale a educabilului concret asupra căruia se exercită,
cu scopul formării şi dezvoltării capacităţilor intelectuale ale
acestuia, deci a laturii intelectuale a personalităţii.
Educaţia intelectuală facilitează formarea nucleului valoric al
personalităţii, care-şi pune ulterior amprenta asupra devenirii
permanente a acesteia.
Educaţia morală urmăreşte formarea profilului moral al
personalităţii. Acesta se constituie de-a lungul unui proces continuu,
care îşi are originea în primii ani ai copilăriei.
Aşadar, educaţia morală include un ansamblu de acţiuni
menite să faciliteze formarea individului ca subiect moral, care
gândeşte şi acţionează în concordanţă cu cerinţele moralei sociale.
Educaţia profesională se prezintă sub forma unui proces
educaţional menit să investească educabilul cu un bagaj de
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi necesare exercitării unei anumite
profesiuni.
Prin intermediul acestei laturi educaţionale putem observa
realizarea unei strânse corelaţii intre planul teoretic şi cel practic –
aplicativ al patrimoniului cultural al omenirii. Educaţia profesională
integrează activ individul în societate, conferindu-i un statut şi, mai
cu seamă, un rol social.
Educaţia estetică contribuie prin intermediul unor modalităţi
specifice de manifestare, bazate pe dezvoltarea gustului pentru
frumos, la desăvârşirea laturii de gen a personalităţii.
Educaţia fizică urmăreşte desăvârşirea laturii fizice a
personalităţii umane. În special sunt vizate deziderate ca: întărirea
sănătăţii, dezvoltarea armonioasă a corpului, dezvoltarea aptitudinilor
fizice, formarea şi perfecţionarea de priceperi şi deprinderi motrice
etc.
În completarea acestor tipuri fundamentale de educaţie
considerăm necesar a specifica şi un al şaselea tip, care penetrează tot
mai mult în conştiinţa educaţională cotemporană şi anume educaţia
23

religioasă. Educaţia religioasă este astăzi o disciplină obligaotrie a
curriculei nivelurilor primar şi gimnazial ale multor sisteme de
învăţământ moderne şi, în această privinţă, nici cel din ţara noastră nu
face excepţie. Formarea omului religios a devenit o finalitate
importantă a lumii contemporane, mai cu seamă dacă ţinem cont de
faptul că „omul religios este omul prin excelenţă şi în toate
caracterisiticile lui”(Meylan, 1939, apud. Cucoş, C., 1999, p.165).
La acest punct, simţim nevoia de a preciza delimitarea între
doi termeni ce dispun de fapt de esenţa a două tipuri de educaţie:
moral (educaţie morală) şi religios (educaţie religioasă).
A avea conştiinţă şi conduită morală presupune a gândi şi a te
comporta conform normelor, principiilor şi regulilor impuse de
conştiinţa socială privind raporturile dintre indivizi şi dintre indivizi
şi societate. Conştiinţa şi conduita religioasă presupun credinţa
insului în Divinitate şi, prin urmare, comportamentul corespunzător
acesteia. Ca atare, cineva poate fi moral dar nu şi religios, viceversa
este însă şi mai discutabilă.
Pedagogia contemporană, determinată de societate, a propus,
pornind de la tipurile lansate de R. Hubert, şi alte tipuri de educaţie,
cunoscute sub sintagma: noile educaţii. Astfel, au apărut tipuri de
educaţie ca (fiecare din acestea răspunde unei nevoi sociale):
• educaţia pentru democraţie;
• educaţia pentru igienă şi sănătate;
• educaţia civică;
• educaţia ecologică;
• educaţia interculturală etc.
Lista de mai sus este, de sigur, deschisă – în acest moment
tipurile de educaţie sunt mult mai multe - şi suntem convinşi că
evoluţia societăţii va impune şi mai departe apariţia şi/sau dispariţia
altor şi altor tipuri educaţionale.
Toate aceste tipuri ale educaţiei (cele care sunt deja formulate
şi cele care vor fi) se prezintă sub forma unui sistem complex
deoarece realizarea obiectivelor unuia se constituie ca o premisă a
realizării sarcinilor celorlalte, după cum fiecare tip este influenţat de
toate celelalte.
Influenţa unui anumit tip de educaţie se poate răsfrânge
asupra altor acţiunii educative de acelaşi tip sau de tipuri diferite.
Astfel, avem de a face cu două tipuri de interrelaţii nemijlocite, în
primul caz, şi mijlocite, în cel de al doilea caz.
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Pentru a înţelege interacţiunea dintre tipurile de educaţie şi
formele educaţiei am propus figura 2, realizată sub forma unui sistem
de axe. Înlocuirea formelor educaţiei de pe axa „OX” cu acelaşi tipuri
de educaţie care se găsesc pe axa „OY” poate fi un bun exerciţiu
pentru a surprinde relaţiile ce se stabilesc între tipurile educaţionale
componente ale sistemului amintit mai sus.
X

Autoeducaţia
Ed.
continuă
Ed.
informală
Ed.
nonformală
Ed.
formală

O

Ed.
Intelec
tuală

Ed.
morală

Ed.
fizică

Ed.
estetică

Ed.
profesio
nală

Fig.2. Interrelaţia forme – tipuri de educaţie
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Y
Etc.

DE REŢINUT :
1. etimologic termenul educaţie provine din verbele latineşti:
educo-educare, educo-educere;
2. cele două curente educaţionale, de filieră etimologică sunt:
fatalismul educaţional şi optimismul educaţional;
3. perspective de definire a fenomenului educaţional:
filozofică,
psihologică,
sociologică,
antropologică,
pedagogică etc – ele nu sunt incorecte, nu se exclud, au
puncte comune şi de divergenţă, fiind absolut complementare;
4. specialiştii definesc educaţia din două puncte de vedere: în
sens larg şi în sens restrâns, conceptul de educaţie în sens
larg include pe cel de educaţie în sens restrâns;
5. formele educaţiei: formală (în cadrul sistemului de
învăţământ), nonformală (organizată, dar în afara cadrului
sistemului de învăţământ), informală (neorganizată).
6. educaţia permanentă – se desfăşoară pe tot parcursul vieţii,
urmăreşte integrarea activă a individului în societate, fiind
complementară celei iniţiale;
7. autoeducaţia este „educaţie pe cont propriu”, subiectul şi
obiectul acţiunii educative se identifică în aceeaşi persoană;
8. „formarea conştiinţei de sine” – condiţie esenţială pentru
declanşarea proceselor de autoeducaţie;
9. principalele tipuri de educaţie au fost formulate de René
Hubert şi sunt următoarele: intelectuală, morală,
profesională, estetică şi fizică;
10. tipurile educaţiei se află în permanentă restructurare în
funcţie de cerinţa societăţii, ansamblul lor formează un sistem
(noile educaţii).
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Activităţi de seminar:
1. Raţionaţi asupra veridicităţii celor două curente educaţionale,
(fatalismul / optimismul) formându-vă o opinie personală pe
care să fiţi capabili să o susţineţi.
2. Analizaţi elementele comune şi de divergenţă ale definiţiilor /
orientărilor educaţionale, prezentate mai sus, formându-vă pe
baza lor o opinie personală care să se poată materializa într-o
definiţie, acceptabilă, a educaţiei.
3. Analizaţi cele două accepţiuni / definiţii ale educaţiei (în sens
larg şi în sens restrâns), prezentând într-un eseu de 20 de
rânduri relaţia dintre conceptele ce stau la baza acestora.
4. Compuneţi un scurt eseu în care să prezentaţi principalele
caracteristici educative ale fiecărei epoci majore din istoria
omenirii. Prezentaţi principalele motive care credeţi că au stat
la baza manifestării acestor caracteristici (fiecare în epoca sa)
şi nu a altora.
5. Pe baza tabelului prezentat la secţiunea „I.3” realizaţi o
analiză comparativă a celor trei forme ale educaţiei.
6. Propuneţi modalităţi concrete de completare reciprocă a celor
trei forme educaţionale.
7. Motivaţi din punct de vedere social conceptul de educaţie
permanentă, folosiţi exemple concrete din realitatea socială
contemporană.
8. Prezentaţi relaţia ce se regăseşte între conceptele de educaţie
permanentă şi autoeducaţie.
9. Exemplificaţi modul în care realizarea dezideratelor unui
anumit tip de educaţie poate influenţa realizarea dezideratelor
tuturor celorlalte tipuri.
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10. Realizaţi o paralelă între educaţia morală şi educaţia
religioasă.
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Tema II
Sistemul actual al Ştiinţelor Educaţiei
Obiectivele temei – după parcurgerea temei II veţi fi capabili:
1. să definiţi pedagogia ca disciplină ştiinţifică;
2. să definiţi noţiunile: interdisciplinaritate, intradisciplinaritate,
pluridisciplinaritate şi transdisciplinaritate;
3. să expuneţi modul de constituire a pedagogie ca disciplină ştiinţifică;
4. să prezentaţi relaţia pedagogiei cu celelalte ştiinţe ale educaţiei;
5. să expuneţi premisele şi etapele constituirii Sistemului Ştiinţelor
Educaţiei;
6. să realizaţi o sinteză a întregii teme pe baza unei scheme
comprehensive.

Structura temei II :
II.1. Problematica generală a Sistemului Ştiinţelor Educaţiei
II.2. Pedagogia – disciplină originantă a Sistemului Ştiinţelor Educaţiei
II.3. Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe

Bibliografie :
1. Cerghit, I.; Vlăsceanu, L. – Curs de pedagogie – Universitatea
Bucureşti; 1988;
2. Cucoş, C. – Pedagogie – ed Polirom, Iaşi, 2002;
3. Dumitru, Al. I. – Educaţie şi Învăţare – ed. Eurostampa, Timişoara,
2001;
4. Jinga, I.; Istrate, E. – Manual de pedagogie – ed. All, Bucureşti, 2001;
5. Nicola, I. – Tratat de pedagogie – EDP, Bucureşti, 1996;
6. Surdu, E. – Prelegeri de pedagogie generală – ed. EDP, Bucureşti,
1995;
7. Ungureanu, D. – Fundamentele educaţei – ed. Mirton, Timişoara, 1999.
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II.1. Problematica generală a Sistemului Ştiinţelor Educaţiei
După cum am observat şi din capitolul precedent (tema I.2)
educaţia ca practică socială a însoţit omenirea de la începuturile ei.
Nu putem afirma existenţa aceluiaşi „fenomen de însoţire” şi când
vorbim despre reprezentarea teoretică a educaţiei. La început
reflecţiile asupra educaţiei au fost mai cu seamă de ordin empiric.
Evoluţia societăţii, permanetizarea fenomenului educativ şi
dezvoltarea problematicii sale au dus la reflecţii educative din ce în
ce mai sistematice şi în final la constituirea unei ştiinţe a educaţiei,
numită de specialişti pedagogie. Aceasta se prezintă ca o veritabilă
teorie riguros structurată începând cu secolele al XVII-lea / al XVIIIlea. Din acest moment putem vorbi de o reflectare de ordin epistemic
a educaţiei, realizată cu scopul eficientizării practicii educative
curente şi viitoare.
Datorită complexităţii fenomenului educativ şi problematicii
educative tot mai diverse, numeroşi specialişti cu procupări
educaţionale au considerat oportună o abordare multiperpectivistă a
fenomenului paideutic. Astfel, ştiinţa fenomenului educativ a ajuns să
interacţioneze cu numeroase alte ştiinţe care până la ea abordaseră
fenomenul educativ din propriul punct de vedere. În acest context,
pedagogia are meritul de a încerca o abordare holist-integrativă a
arealului educativ. În realizarea acestui deziderat pedagogia este
întregită de alte ştiinţe, împreună cu care formează aşa numitul Sistem
al Ştiinţelor Educaţiei.
Sistemul ştiinţelor educaţiei este un sistem pluridisciplinar,
alcătuit din totalitatea disciplinelor-ştiinţifice care au ca obiect de
studiu fenomenul educaţional şi care, considerate separat, abordează
un anumit aspect al fenomenului, dar împreună vizează, sub
centrarea pedagogie, explicarea epistemică, într-o manieră holistintegrativă, a tuturor aspectelor fenomenului educativ, cu scopul
eficientizării practicii educative. Sistemul ştiinţelor educaţiei se
comportă, atât la nivel teoretic cât şi practic, după toate regulile unui
sistem oarecare.
În cadrul sistemului ştiinţelor educaţiei observăm prezenţa
unui fenomen de interacţiune şi interdependenţă între ştiinţele
componente. Acest cadru teoretic se manifestă sub forma unor relaţii
de tip intradisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar şi
30

pluridisciplinar. Toate aceste tipuri de relaţii, a căror natură o vom
explica mai jos, au ca obiect de studiu fenomenul educativ.
Explicarea termenilor adiacenţi relaţiilor enunţate mai sus se va face
cu referire strictă la fenomenul educativ, chiar dacă nimănui nu-i este
interzis să extrapoleze.
Pluridisciplinar – mai multe discipline abordează fenomenul
educaţional cu ajutorul unor metodologii specifice, propunând o
viziune holistă asupra fenomenului.
Intradisciplinar – cunoştinţele, metodele şi tehnicile de
cercetare ale aceleiaşi discipline converg spre abordarea unui anumit
aspect al fenomenului educativ, propunând o abordare dintr-o
perspectivă internă disciplinei respective şi relativ independentă de
alte discipline ale sistemului.
Interdisciplinar – modalitate de abordare şi organizare a unui
aspect al fenomenului educativ prin interacţiunea cunoştinţelor,
metodelor şi tehnicilor de cercetare a cel puţin două discipline
distincte, în urma cărora se facilitează aplicarea cunoştinţelor în
diferite situaţii practice.
Transdisciplinar – întrepătrunderea mai multor discipline şi
orientarea cercetărilor astfel încât să poată conduce la apariţia unui
nou areal de cunoştinţe.
De-a lungul timpului numeroşi specialişti au organizat pe diferite
criterii sistemul ştiinţelor educaţiei, propunând mai multe tipuri de
discipline. Printre aceştia amintim pe următorii: Gaston Mialaret;
Ferrandez şi Sarramona (vezi Jinga şi Istrate 2001, pag. 23); Guy
Avanzini (1992, p.60); Jose Luis Garcis Garrido (1995, pp. 176 – 180);
Elena Joiţa (1999, pp. 24 – 26).
În opinia noastră, o structură adecvată a sistemului ştiinţelor
educaţiei ar fi una realizată din punct de vedere pedagogic. O astfel
de structură încercăm să prezentăm în cele ce urmează. Aceasta este
realizată având la bază diferitele tipuri de relaţii existente în cadrul
disciplinelor sistemului, relaţii pe care le-am prezentat mai sus, fiind
o manieră originală de a concepe şi prezenta sistemul ştiinţelor
educaţiei. Desigur, această perspectivă pedagogică de a vedea
sistemul ştiinţelor educaţiei poate suferi amendări, mai cu seamă dacă
vom ţine cont, în viitor, de dezvoltarea ştiinţei.
Punctul de plecare îl constituie considerarea pedagogiei ca
disciplină centrală a sistemului, ea fiind o veritabilă teorie a
fenomenului educaţional.
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Pornind de la această axiomă şi considerând relaţiile de natură
interdisciplinară, existente între pedagogie şi alte discipline care au ca
obiect de activitate, într-o manieră conexă, anumite aspecte ale
fenomenului educaţional ca: biologia, filozofia, psihologia, sociologia,
antropologia, geografia, istoria etc., avem de a face cu o primă categorie
de discipline ale sistemului ştiinţelor educaţiei. Acestea pot fi numite
discipline educaţionale de sorginte interdisciplinară: biologia educaţiei,
filozofia educaţiei, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei, antropologia
educaţiei, istoria educaţiei (pedagogie) etc.
Dacă vom lua în calcul relaţiile de natură intradisciplinară, care
trebuie să recunoaştem, se realizează totuşi pe un fond interdisciplinar şi chiar
transdisciplinar, observăm pedagogia „aplecată” asupra diferitelor aspecte
concrete ale arealului educaţional: dezvoltarea laturilor personalităţii umane
prin diverse tipuri de educaţie, procesul de învăţământ, sistemul de
învăţământ, fazele dezvoltării individului de-a lungul vieţii. În acest al doilea
caz, constatăm existenţa unor discipline de sorginte intradisciplinară. Printre
acestea amintim: teoria educaţiei (substrat interdisciplinar şi transdisciplinar
de natură filozofică şi psihologică); pedagogia preşcolară, pedagogia
şcolarului mic, andragogia (substrat interdisciplinar de origine psihologică);
didactica generală, pedagogia comparată (origine intradisciplinară).
În sfârşit, vom considera relaţiile de natură transdisciplinară. Din
acest punct de vedere observăm interacţiunea didacticii generale cu
diverse alte discipline precum: biologia, filozofia, psihologia, sociologia,
antropologia, geografia, istoria etc. În urma unor asemenea relaţii,
observăm existenţa unor discipline ca didactica biologiei, didactica
filozofiei, didactica psihologiei, didactica sociologiei, didactica
antropologiei, didactica geografiei, didactica istoriei etc.
Desigur, nici în acest ultim caz nu putem admite existenţa
unor relaţii pur transdisciplinare, căci este lesne de observat faptul că
există un substrat de origine interdisciplinară şi/sau pluridisciplinară.
Existenţa în toate cele trei cazuri, mai slab sesizabilă în
primul, a unui tip de interacţiune disciplinară dominantă şi a altora
secundare, confirmă existenţa unui sistem al ştiinţelor educaţiei bine
închegat şi reglementat după toate regulile teoriei sistemelor. Oricare
ar fi tipul relaţiilor, directe sau indirecte, dintre discipline nu trebuie
scăpat din vedere faptul că acestea sunt elementele unui veritabil
sistem disciplinar, numit Sistemul Ştiinţelor Educaţiei.
Pentru o mai bună înţelegere a clasificării noastre propunem
schema comprehensivă de mai jos, figura 3.
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Perspectivă interdisciplinară
Biologia
Biologia educaţiei

Filozofia

Filozofia educaţiei

Psihologia

Psihologia educaţiei

Pedagogie

Antropologia

Pedagogia
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Curriculum

Sociologia educaţiei

Sociologia

Istoria
etc.
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Pedagogia
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Perspectivă transdisciplinară
Biologia

Teoria
educaţiei

Istoria pedagogie
etc.

Didactica
generală
etc.

Fig. 3. Sistemul Ştiinţelor Educaţiei, abordare pedagogică

Filozofia
Metodica
predarii

Psihologia
Sociologia
Antropologia
Istoria
etc.
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II.2. Pedagogia – disciplină originantă a
Sistemului Ştiinţelor Educaţiei
Pedagogia ca reflecţie teoretico-epistemică asupra educaţiei „a
apărut ulterior practicii educative, generalizând şi conceptualizând o
serie de elemente, pasibile de acest lucru, din sfera influenţei şi
intervenţiei educative ca atare” (Ungureau, D., 1999, p.11).
Etimologia cuvântului pedagogie ne trimite spre două cuvinte
greceşti: paidos = copil şi agoge = conducere, dirijare.
Chiar dacă formularea Pedagogie ca ştiinţă şi exprimarea ei ca
atare în conştiinţa publică are loc după sfârşitul Evului Mediu, nu
putem vorbi de o veritabilă teorie pedagogică riguros formulată decât
începând cu secolele al XVII – lea şi al XVIII – lea. Considerată pe
rând sau simultan ca fiind artă, simţire, meşteşug, tehnică sau ştiinţă,
Pedagogia aspiră la statutul de ştiinţă începând cu secolul al XIX –
lea, atunci când îşi formulează o identitate epistemică suficient
conştientizată, justificată şi probată.
Într-o manieră diacronică evoluţia epistemică a pedagogiei
prezintă trei etape:
1. etapa întâi sau preepistemică – în care ideile despre educaţie sunt
izolate, sporadice şi la nivelul simţului comun;
2. etapa a doua, cea a orientărilor filozofice – acum se formulează
primele sisteme pedagogice care au la bază diverse orientările
filozofice;
3. etapa a treia, cea propriu–zis epistemică – acum apar şi se conturează
diverse orientări pedagogice, concretizate în veritabile sisteme teoretice,
având la bază orientări de origine psihologică sau sociologică.
Elementele definitorii pentru statutul de ştiinţă al unui
domeniu sunt următoarele: conturarea unui domeniu de activitate, un
obiect, un aparat conceptual, o metodologie şi o normativitate
epistemică. Pedagogia îndeplineşte aceste condiţii:
• Domeniul de studiu = omul;
• Obiectul de studiu = educaţia;
• Aparatul conceptual = terminologia pedagogică;
• Metodologia = parţial proprie, dar şi cu multe preluări şi adaptări;
• O raţionalitate specifică = existenţa unor norme, principi şi reguli
pedagogice, chiar dacă uneori (unele) contestate şi probabilistice prin
raportare la context (acest aspect este explicabil dacă avem în vedere
amploarea fenomenului educaţional) (adap. Ungureanu, D., 1999, p.12).
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Etalarea celor de mai sus, în forma unor axiome, ne permite să
considerăm absolut pertinentă afirmaţia profesorului Constantin Cucoş:
„Cât priveşte dilema, dacă pedagogia este o ştiinţă, o tehnică sau o artă,
înclinăm să credem că disciplina în discuţie este o ştiinţă, discurs teoretic
asupra unui fenomen care, în unele circumstanţe, se prelungeşte în acţiuni
concrete, întruchipând astfel aspecte ale tehnicii ... Calitatea de artă
aparţine practicii paideutice, deci, educaţia poate fi o artă” (Cucoş, C.,
1999, p.22), pedagogia ca atare nu poate fi decât ştiinţă.
Ceea ce a caracterizat pedagogia ca reflecţie teoretică asupra
educaţiei este caracterul ei dublu descriptiv / normativ.
Caracterul descriptiv – explicativ al pedagogiei presupun prezentarea
explicativă a educaţiei care se face în mod efectiv. Acest caracter rămâne
astăzi în umbră, ne mai fiind justificat decât în abordarea unor cazuri
educative realizate şi observate în premieră, chiar dacă până la un
moment de maturizare al ştiinţei a avut un rol important.
Caracterul prescriptiv – normativ al pedagogiei presupune
generalizarea unor principii, norme, reguli şi practici educative care
s-au dovedit eficiente de-a lungul timpului în anumite contexte
educaţionale. Acest caracter este în mod real necesar, justificând
chiar existenţa pedagogiei ca ştiinţă, dar nu trebuie exagerat.
„Fenomenul de exagerare al caracterului prescriptiv – normativ” s-a
manifestat o bună perioadă în pedagogie tocmai din dorinţa de a
demonstra că aceasta este o ştiinţă. Acest fenomen se prezintă sub
forma unei iluzii, nu prin el pedagogia a dobândit şi va menţine
caracterul de ştiinţă, ci prin îndeplinirea condiţiilor pe care orice
ştiinţă trebuie să le îndeplinească în raport cu sine şi cu domeniul de
cercetare, condiţii enumerate mai sus.
Practica educativă a demonstrat că încercarea excesivă de a
tehnologiza fenomenul educaţional este o greşeală fatală, o greşeală
ce poate elimina spontaneitatea şi creativitatea actorilor procesului
educativ, ducând la stereotipuri educaţionale.
Încercarea specialiştilor de a defini pedagogia ca disciplină ştiinţifică
a scos în prim plan relaţia ştiinţei cu obiectul ei de studiu, educaţia.
Astfel, s-a constatat existenţa a cel puţin trei planuri educaţionale
distincte: educaţia care se face efectiv, cea care ar trebui să se facă şi
ceea ce se face pentru ca ceea ce trebuie făcut să ajungă să fie făcut.
Emil Durkheim propune, abordând situaţia de mai sus, ca
educaţia existentă deja să fie reflectată de o aşa numită Ştiinţă a
educaţiei (s-a propus şi folosirea sintagmei la plural, deoarece existau
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mai multe practici educaţionale), iar cea care ar trebui să se facă,
precum şi ceea ce se face pentru ca ceea ce ar trebui să fie să se
materializeze efectiv în practică să poarte numele de Pedagogie.
În opinia noastră, o asemenea viziune ar fi reducţionistă.
Considerăm că pedagogia trebuie să includă toate cele trei aspecte,
idee pe care o promovează şi pedagogul E. Planchard: „Pedagogia
este disciplina care se ocupă cu ceea ce este, cu ceea ce ar trebui să
fie şi cu ceea ce se face ca ceea ce trebuie să fie să se realizeze
efectiv” (Planchard, E., 1992).
Totuşi, dorim a face un amendament în ceea ce priveşte
incluziunea în sfera pedagogiei a educaţiei care se face în mod
efectiv. Acesta în sine nu se identifică cu un aspect al pedagogiei
propriu-zise. Acest fapt este „materializat” de reflecţiile descriptivexplicative realizate asupra ei, a educaţiei ce se face efectiv şi, deci,
nu de educaţia făcută propriu-zis.
Pedagogia nu este educaţia în sine ci o ştiinţă descriptivexplicativă şi prescriptiv-normativă, o interogaţie permanentă asupra
fenomenului educaţional. Astfel, educaţia realizată de un pedagog,
conform teoriei pedagogice poate fi o artă, dar pedagogia ca atare nu.
Exemplu: pedagogia lui Pestalozzi sau Herbart nu este o artă, însă
educaţia ce se realizează pe baza tezelor propuse de cei doi pedagogi
poate fi.
Pedagogia este ştiinţa care se ocupă cu studiul fenomenului
educativ în ansamblul său, privindu-l holist şi integrativ, dar şi
situaţional – concret, propunând modalităţi, principii, norme şi
reguli de eficientizare a procesului educaţional global.
Pedagogia modernă nu mai trebuie văzută ca un corp de
procedură imuabil, ci ca o disciplină ce invită la meditaţie şi permite
reajustări, resemnificaţii educaţionale permanente, prin corpul de
norme generale ce-l promovează. „Este necesară o pedagogie care
să facă din fiecare practician un om care gândeşte” (Cucoş, C.,
1999, p.25).
II.3. Relaţia pedagogie cu alte ştiinţe
Datorită caracterului său social deosebit de complex, fenomenul
educaţional necesită, aşa după cum am observat deja, o abordare
pluri/multi, trans, intra şi interdisciplinară. Trebuie, însă, să se facă
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distincţie între aceste tipuri de abordări şi simpla legătură dintre două
discipline. Deci, este necesar să facem distincţie între abordarea
simultană, sub diferite forme, a fenomenului educaţional de către mai
multe discipline, în centrul cărora se găseşte pedagogia şi legăturile
acesteia din urmă cu grupul primelor, cât şi cu fiecare dintre acestea
considerate separat.
Legătura dintre două ştiinţe se manifestă pe două planuri
complementare:
• Explicarea mai profundă a fenomenelor unei ştiinţe cu ajutorul
cunoştinţelor celeilalte (import de terminologie / cunoştinţe);
• Folosirea unor instrumente de cercetare specifice unei alte ştiinţe
pentru investigarea propriului domeniu de activitate (import de
tehnologie / instrumente de cercetare).
De exemplu: abordarea interdisciplinară a fenomenului
educaţional de către pedagogie şi psihologie se realizează în arealul
epistemic al psihologiei educaţiei. Legătura dintre pedagogie şi
psihologie, regăsită în cadrul primei, se manifestă, în cele două cazuri
de mai sus, astfel:
a) pentru a explica modul în care învaţă elevii şi pentru a propune
modalităţi moderne de predare, pedagogia se foloseşte de datele
psihologiei, care prezintă modul procesual (receptare –
înţelegere – stocare – actualizare) în care are loc învăţarea la
diverse vârste;
b) pentru a determina nivelul de inteligenţă al educabililor cu care
lucrează în scopul adaptării procesului de învăţământ la
potenţialul acestora, un pedagog poate folosi testele de
inteligenţă propuse de psihologie.
Pentru a înţelege mecanismul dezvoltării personalităţii, în
concordanţă cu cerinţele societăţii, pedagogia valorifică (nu doar) rezultatele
şi instrumentele altor ştiinţe care au ca obiect de activitate individul şi / sau
societatea. Pornind de la datele oferite de aceste ştiinţe, pedagogia, în
conformitate cu logica ei internă, decide asupra soluţiilor ce urmează a fi
adoptate în rezolvarea diverselor probleme cu care se confruntă.
În aceste condiţii, putem surprinde legătura pedagogiei cu alte
ştiinţe. Prin urmare, vom prezenta mai jos, în scop explicativ,
legătura pedagogiei cu trei asemenea ştiinţe, anume: biologia,
psihologia şi sociologia.
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Legătura pedagogie – biologie:
Ştiinţele biologice oferă o serie de date privitoare la obiectul
educaţional ca organism biologic: structura morfologică, fiziologia
diferitelor organe, schimbările ce se produc în corpul omenesc în
diferite faze ale evoluţiei sale, mecanismele de transmitere ereditară
şi rolul eredităţii etc.
Legătura pedagogie – psihologie:
Din acest areal epistemic, pedagogia primeşte informaţii
referitoare la particularităţile de vârstă şi individuale ale educabilului
(copil, tânăr sau adult), evoluţia şi modificarea lor de la un stagiu la
altul, problemele psihologice pe care le ridică procesul învăţării,
particularităţile microclimatului în care se desfăşoară procesul
instructiv – educativ etc.
Legătura pedagogie – sociologie:
Sociologia oferă pedagogiei date privitoare la societatea
umană, ca sistem macrosocial, la grupuri şi subgrupuri ale acesteia, la
diferite fapte, fenomene şi manifestări sociale concrete, privite în
mod sincronic sau diacronic. Viaţa socială, sub toate aspectele ei,
generează o infinitate de manifestări a căror cunoaştere devine
indispensabilă pentru organizarea cât mai raţională a procesului
educaţional.
Asemenea informaţii, oferite de ştiinţele de mai sus sau de
altele, care au tangenţă cu obiectul educaţiei sau cu aceasta în sine,
trebuie valorificate în cadrul pedagogiei în vederea elaborării unor
strategii educaţionale adecvate. Informaţiile oferite de diverse ştiinţe
pot fi folosite de pedagogie doar în măsura în care sunt sensibile la
surprinderea unor aspecte care interesează ştiinţa paideutică.
Trebuie subliniat faptul că aceste ştiinţe nu oferă soluţii
privitoare la fenomenul educaţional, ci doar informaţii pe baza cărora
pedagogia poate oferi soluţii la probleme de natură educaţională.
În concluzie, putem afirma că graniţele dintre diversele
discipline existente sunt astăzi mult mai elastice decât în trecutul nu
prea îndepărtat. Acest fenomen se manifestă pentru că diversele
domenii de cunoaştere (de pildă educaţia, dar nu numai ea), datorită
complexităţii de care dau dovadă, solicită o abordare multi şi mai cu
seamă interdisciplinară.
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DE REŢINUT :
1. Sistemul ştiinţelor educaţiei este un sistem
pluridisciplinar, alcătuit din totalitatea disciplinelorştiinţifice care au ca obiect de activitate fenomenul
educaţional.
2. Sistemul ştiinţelor educaţiei se comportă, la nivel teoretic,
dar şi practic, ca un sistem oarecare.
3. În cadrul sistemului ştiinţelor educaţiei avem de a face cu
un fenomen de interacţiune şi interdependenţă între
ştiinţele componente sub forma unor relaţii de tip
intradisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar şi
pluridisciplinar.
4. Abordarea pedagogică a sistemului ştiinţelor educaţiei
presupune clasificarea disciplinelor componente în trei
categorii:
interdisciplinare,
intradisciplinare
şi
transdisciplinare.
5. Etimologia cuvântului pedagogie ne trimite spre două
cuvinte greceşti: paidos = copil şi agoge = conducere,
dirijare.
6. Abordată diacronic pedagogia prezintă trei etape:
preepistemică, filozofică şi epistemic propriu-zisă.
7. Pedagogia este ştiinţă, educaţia făcută pe baza tezelor
pedagogice poate fi artă. Elementele definitorii pentru
statutul de ştiinţă al unui domeniu sunt următoarele:
conturarea unui domeniu de activitate, un obiect, un
aparat conceptual, o metodologie şi o normativitate
epistemică.
8. Pedagogia este ştiinţa care se ocupă cu studiul
fenomenului educativ în ansamblul său, privindu-l holist şi
integrativ, dar şi situaţional – concret, propunând
modalităţi, principii, norme şi reguli de eficientizare a
procesului educaţional global.
9. Legătura dintre două ştiinţe se manifestă pe două
planuri complementare:
a) Explicarea mai profundă a fenomenelor unei ştiinţe cu
ajutorul cunoştinţelor celeilalte;
b) Folosirea unor instrumente de cercetare specifice unei
alte ştiinţe pentru investigarea propriului domeniu de
activitate.
39

Activităţi de seminar:
1. Justificaţi, într-un scurt eseu (max. 2 p.), existenţa Sistemului
Ştiinţelor educaţiei. Motivaţi esenţa sa pluridisciplinară.
2. Realizaţi un scurt eseu (max. 2 p.) în care să lămuriţi distincţia
transdisciplinar – pluridisciplinar sau distincţia interdiscipinar
– intradisciplinar.
3. Prezentaţi evoluţia diacronică a pedagogiei, însoţindu-vă
afirmaţiile cu exemple concrete. Încercaţi o definiţie originală
a pedagogiei.
4.

Pedagogia arta, tehnică sau ştiinţă. Motivaţi-vă opinia într-un
scurt eseu (max. 2 p.).

5. Prezentaţi legătura dintre pedagogie şi disciplina centrală a
facultăţii (secţiei) pe care o urmaţi. Folosiţi exemple concrete
(eseul să urmărească cele două planuri prezentate la punctul 9
de la secţiunea „de reţinut”).
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Tema III
Problematica generală a curriculum – ului

Obiectivele temei – după parcurgerea temei III veţi fi capabili:
1. să definiţi, în manieră personală şi corectă, conceptul de curriculum;
2. să enumeraţi principalele etape în evoluţia diacronică a teoriei
curriculare;
3. să realizaţi delimitări conceptuale între curriculum şi alţi termeni
pedagogici cu care acesta se intersectează;
4. să prezentaţi semnificaţia actuală a conceptului de curriculum;
5. să prezentaţi elementele de noutate pe care teoria curriculară le propune
fenomenului educaţional;
6. să propuneţi eventuale aplicări în practică a teoriei curriculare.

Structura temei III :
III.1. Conceptul de curriculum şi evoluţia sa
III.2. Delimitări conceptuale
III.3. Semnificaţii actuale

Bibliografie :
1. Creţu, C. – Orientări actuale în problematica curriculum-ului, în vol.
Psihopedagogie – ed. Spriu Haret, Iaşi, 1995;
2. Creţu, C. – Curriculum diferenţiat şi personalizat – ed. Polirom, Iaşi,
1998;
3. *** – Curriculum naţional pentru învăţământul obligatoriu; cadru de
referinţă – MEN şi CNC, Bucureşti, 1998;
4. *** – Curriculum la decizia şcolii – MEN şi CNC, Bucureşti, 1998;
5. Stoica, A. (sub red.) – Noul curriculum naţional (statut, componente şi
caracteristici) – MEN şi CNC, Bucureşti, 1999;
6. Ungureanu, D. – Teoria curriculum–ului (note de curs) – ed. Mirton,
Timişoara; 1999;
7. Ungureanu, D. – Educaţie şi Curriculum – ed. Eurostampa, Timişoara,
1999.
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III. 1. Conceptul de curriculum şi evoluţia sa
Curriculum-ul rămâne unul dintre conceptele cele mai
controversate în teoria educaţională actuală şi una dintre realităţile
educaţionale încă destul de ambigue, mai cu seamă la nivelul
practicii educative.
„Puţine au fost, într-adevăr, ideile şi mai ales conceptele care
au răscolit profund în ultimul secol educaţia modernă şi
contemporană şi între acestea se aliniază la loc de cinste curriculum,
alături de obiectivele educaţionale, învăţământul formativ, educaţia
integrată, învăţarea deplină, managementul educaţional, evaluarea
totală şi, mai nou Instruirea Asistată de Calculator (Ungureanu, D.,
1999, p. 8)”.
Geneza conceptului de curriculum se găseşte pe tărâm
american, el fiind preluat rapid în spaţiul anglo – saxon şi mai târziu
extins la întregul areal educaţional.
Din punct de vedere etimologic cuvântul curriculum (sg.) sau
curricula (pl.) îşi are originea în latina veche având sensul de
alergare, cursă, parcurgere în treacăt, scurtă privire. De unde s-a ajuns
la sensul de demers cuprinzător / complet, dar sintetic, rezumativ,
esenţial, care renunţă la detalii şi prezintă doar ce este relevant, ceea
ce este absolut necesar.
Analiza diacronică a conceptului de curriculum ne prezintă,
pentru început, curriculum-ul în documentele, mai mult de natură
birocratică, ale Universităţii din Leida (Olanda) (1582) şi ceva mai
târziu, în 1633, ale Universităţii din Glasgow (Scoţia). În aceste
cazuri, curriculum-ul apare ca rezultat al dorinţei autorităţilor de a-şi
impune controlul asupra universităţilor prea autonome. Acest
curriculum prevedea norme, reguli şi programe de studiu aferente
puţinelor discipline predate la acea vreme.
Prin urmare, curriculum-ul apare iniţial ca un concept
echivalent cu cel de conţinut al învăţământului, dar pe măsură ce
evoluează şi se poate vorbi mai cu seamă de o teorie curriculară decât
de un simplu concept de curriculm i se adaugă şi alte elemente,
precum: scopurile şi obiectivele educaţionale, experienţele de
învăţare, strategiile de predare – învăţare şi modalităţile de evaluare,
ajungând astfel, în final, la cuprinderea întregului areal epistemic, dar
şi practic al educaţiei.
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Primul pas pentru întregirea arealului epistemic al termenului
de curriculum este făcut, în 1902, de John Dewey, care foloseşte
termenul de curriculum cu sensul de proces amplu de predare –
învăţare – evaluare centrat pe elev sau / şi experienţa de învăţare
realizată în şcoală. O nouă expansiune a termenului are loc la Frank
Bobbit (1918) care include în arealul noţiunii sensurile de: experienţe
concrete de învăţare (propuse) şi experienţe de învăţare efectiv
realizate.
În 1949, Ralph Tyler dă termenului de curriculum încă patru
semnificaţii: obiective, experienţe educative, forme de organizare şi,
nu în ultimul rând, evaluarea. Astfel se ajunge la acoperirea de către
termenul de curriculum a aproape întregului areal empiric şi
epistemic al fenomenului educaţional.
Această amploare, complexitate deosebită dată conceptului de
către specialişti a făcut şi face în continuare foarte dificilă operaţiunea
de definire. Astfel se explică faptul că nu există, nici în momentul de
faţă, o definiţie exahaustivă, unanim acceptată şi nici nu întrevedem
cum s-ar putea realiza aceasta. Totuşi, definiţii multiple au fost date
termenului de curriculum, de la cele mai metaforice până la adevărate
bijuterii epistemice. În acest sens, vom încerca, şi noi, o definire a
termenului, pentru a ne prezenta modul personal în care înţelegem şi
aplicăm conceptul de curriculum.
Def. Curriculum-ul cuprinde ansamblul elementelor esenţiale,
relevante, golite de amănunte inutile, elemente ale realităţii
educaţionale din şcoală atât la nivel de reprezentare teoretică şi
reprezentare a acţiunii practice, cât şi la nivel de activitate efectiv
desfăşurată, imprimând o continuă reconsiderare şi reconcepere
contextuală a acestora, considerate ca unice şi irepetabile.
III.2. Delimitări conceptuale
De-a lungul timpului, curriculum-ul a fost identificat cu
diverse elemente ale procesului educaţional sau chiar cu acesta, ori cu
diverse acte birocratice-educative. Atitudine care, dacă la vremea
respectivă era corectă, în momentul de faţă nu mai poate fi tolerată,
datorită noilor orientări. Curriculum-ul nu poate fi identificat cu nici
unul din elementele realităţii educaţionale, el este practic o teorie
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holistă care încearcă includerea tuturor elementelor educative sau / şi
birocratice-educative precum şi relaţiile ce se stabilesc între acestea.
Deci, respectându-şi natura holistă, curriculum-ul nu poate fi
identificat nici măcar cu suma tuturor elementelor sale componente,
incluzând şi relaţiile ce se stabilesc între acestea.
În acest sens, considerăm necesar a atrage atenţia asupra
pericolului de a identifica curriculum-ul cu următorii termeni:
conţinutul învăţământului, proiectele / planurile de învăţământ,
procesul de învăţământ şi chiar cu Didactica.
Curriculum-ul include termenul de conţinut al învăţământului.
În teoria actuală auzim des vorbindu-se de „conţinuturi curriculare”.
Însă curriculum-ul nu este numai conţinut, nu poate fi redus la acesta.
Conţinutul învăţării nu este raţiunea existenţei activităţii educative,
această raţiune este educabilul însăşi, dezvoltarea personalităţii sale.
În acest sens, conţinutul este „materialul de digerat” în virtutea
îndeplinirii obiectivelor vizate de procesul educativ. În teoria
curriculară conţinutul trebuie să fie extrem de atent selectat,
sistematizat şi mai ales mereu reconfigurat din mers, dar conform cu
obiectivele şi cu nevoile fiecărui educabil în parte, pe cât posibil.
Curriculum-ul nu este nici doar un proiect, un plan de
învăţământ oricât de bine şi pertinent ar fi construit şi orientat acesta.
Din punct de vedere al teoriei curriculare, în abordarea planurilor /
proiectelor educaţionale, putem vorbi de „curriculum proiect” dacă
avem de a face cu un proiect educaţional capabil de o permanentă
restructurare şi adaptare la situaţia concretă de învăţare, precum şi la
educabilul concret, în momentul aplicării sale în practică. Astfel,
programele, planificările sau proiectele educaţionale fie ele şi
elaborate în manieră curriculară, nu satisfac pe deplin termenul de
curriculum, ci doar pe cel de „curriculum proiect”, ele constituind
doar „o jumătate de drum”, căci teoria curriculară le cere şi aplicate
corespunzător în planul practic, altfel, sunt considerate „nule” din
punct de vedere curricular.
Curriculum-ul nu poate fi identificat cu procesul de
învăţământ, tale-quale, cum se mai întâmplă uneori, când se
exagerează latura acţională a curriculum-ului. Între curriculum-ul
aplicat şi procesul de învăţământ nu poate fi vorba de egalitate,
deoarece curriculum-ul reprezintă şi o concepţie despre educaţie cu
implicaţii majore asupra procesului de învăţământ.
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În 1975, la Hamburg (Germania) se punea serios problema
delimitării conceptuale dintre curriculum şi didactică, atunci când un
curent de opinie pedagogică insinua chiar inutilitatea noii teorii
curriculare, în cazul inexistenţei unor deosebiri esenţiale între aceasta
şi didactica tradiţională.
Existenţa a două curente de opinie unul pro–Curriculum, care
reducea Didactica doar la secvenţa de predare – provenit din arealul
pedagogic anglo-saxon şi cel de al doilea pro–Didactică, extern
arealului pedagogic anglo-saxon, care nu accepta noua teorie
curriculară, a alimentat crearea unei zone de incidenţă şi chiar
confuzie parţială între cele două teorii.
Diferenţa esenţială constă în faptul că Didactica este
prescriptivă / normativă, iar Curriculum-ul vizează o continuă
reconsiderare şi reconcepere contextuală a secvenţelor de învăţământ
considerate ca unice şi irepetabile.
Chiar dacă cele două teorii se constituie în maniere distincte
de a aborda fenomenul educaţional, nimeni niciodată nu poate nega
existenţa unor veritabile conexiuni între ele. Aceste conexiuni sunt
fireşti dacă considerăm obiectul comun de studiu (educaţia / procesul
de învăţământ), fiind totodată şi complementare. O analiză detaliată a
relaţiei curriculum – didactică va fi realizată în ultima temă a
prezentei lucrări (vezi tema XIV).
III.3. Semnificaţii actuale
Modurile de percepere, de analiză, de abordare sau concepere
a unui Curriculum sunt diverse, multiple în funcţie de perspectivele,
punctele de vedere la care se raportează agenţii educaţionali, de
concepţia specialiştilor, de criteriile folosite pentru a distinge între
elemente, funcţii şi ipostaze curriculare.
Structura noţiunii de curriculum este mult controversată, ca de
altfel noţiunea în sine, după cum s-a văzut deja. De-a lungul timpului
s-au realizat numeroase variante structurale, pornind de la diverse
criterii.
Chiar dacă curriculum a fost abordat din diverse perspective,
sistematizările realizate de specialişti, au reliefat mai tot timpul,
întâmplător sau nu, o triadă curriculară, în special în ceea ce priveşte
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ipostazele curriculare. Astfel, au fost identificate triade, ca cele ce
sunt prezentate mai jos, de o „gamă largă”, de la unele cu o tentă
pronunţat epistemică până la altele cu un caracter pronunţat
metaforic:
Curriculum – ul ca:
- concept;
- proiect;
- proces (Crişan, Al., 1994).
Curriculum – ul ca:
- preconizare;
- potenţialitate;
- procesualitate (Johson, 1981).
Curriculum – ul ca:
- intenţie;
- document;
- acţiune (Galthorn, A.A., 1987).
Curriculum – ul ca:
- plan;
- domeniu;
- structură (Schubert, 1986).
Curriculum – ul ca:
- configuraţie;
- act;
- produs (Warwick, D., 1987).
Curriculum – ul ca:
- din bibliotecă;
- din sertar;
- din ghiozdan (Gimeno Sacristan, J., 1988).
În urma analizei diverselor triade curriculare şi considerând
criteriul zonei de acoperire, profesorul Dorel Ungureanu observă un
numitor comun în toate acestea şi, în consecinţă, propune o triadă
generică, o triadă ipostatică.
Curriculum – ul ca:
- reprezentare (concept, structură, domeniu);
- reprezentare a acţiunii (proiect, program /
document, materiale);
- acţiune propriu-zisă (reflexivă, tranzitivă).
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Reprezentarea grafică a acestei triade poate aduce unele
clarificări doar dacă sunt depăşite unele dificultăţi ce pot deturna forţa
sugestivă a figurilor, prin natura ei simplă şi imediată.
1. Reprezentarea grafică simplistă de genul a trei sfere
independente, ca în figura de mai jos, încalcă grav faptul că un
curriculum nu este pe rând, ci mai de grabă din toate cele trei ipostaze
la un loc, format, într-o manieră integrativă şi holistică.
Curriculum
Reprezentare

Curriculum
Reprezentare
a acţiunii

Curriculum
acţiune
propriu – zisă

2. Nici o reprezentare grafică prin intersectarea succesivă a
celor trei sfere de mai înainte (două câte două) nu este satisfăcătoare,
dat fiind faptul că cele două zone de intersecţie rămân separate, după
cum putem observa în figura de mai jos:
Curriculum
Reprezentare

1

Curriculum
Reprezentare
a acţiunii

2

Curric.
acţiune

Prima zonă de intersecţie reprezintă un plan, un proiect
curricular, iar cea de a doua transpunerea în practică a planului
elaborat. Între cele două zone de intersecţie persistă o arie de
separaţie, ceea ce nu corespunde caracterului holistic al triadei
noastre.
3. O altă variantă de reprezentare grafică poate fi realizată
doar din două cercuri. Această grafică presupune renunţarea la o sferă
de dimensiuni egale pentru una din cele trei ipostaze, fapt ce ar
sugera subsidiaritatea acesteia din urmă. O astfel de exprimare grafică
a curriculei contravine grav realităţii epistemice, prin urmare nu poate
fi acceptată.
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1

3

1

2

3

2

3

2

1

Legendă:
1. = Curriculum reprezentare
2. = Curriculum reprezentare a acţiunii
3. = Curriculum acţiune propriu-zisă

4. Maniera optimă de reprezentare, propusă de profesorul
Dorel Ungureanu, este cea a intersectării „centrale a tuturor celor trei
sfere reprezentative, astfel încât să existe, pe lângă câte o zonă
comună de intersecţie a lor, două cât două, şi un spaţiu absolut
necesar, comun tuturor celor trei ipostaze, în acelaşi moment, cum
reiese din figura de mai jos:

I
IV

1
II

2
III

Legendă:
1. = Curriculum reprezentare
2. = Curriculum reprezentare a acţiunii
3. = Curriculum acţiune propriu-zisă

3
Astfel, urmărind figura observăm:
Zona I. – poate fi interpretată ca reprezentând Structura şi Domeniul
realmente activabile în procesul de învăţământ.
Zona II. – poate fi expresia unui Domeniu şi a unei Structuri riguros
proiectate şi aprobate prin deliberare şi decizie specifică prealabilă,
susţinute de materiale educaţionale aferente.
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Zona III. – se regăseşte ca expresie a Activităţii educaţionale
desfăşurate efectiv, conform unui program raţional responsabil şi
contextual configurat.
Zona IV. – ce se naşte din intersecţia tuturor celor trei sfere reprezintă: o
Structură instructiv-educativă domenial – acţională, pusă efectiv în
aplicare conform unui proiect raţional (Plan de Învăţământ) aprobat
anterior, materializat într-un program / document gen Programă Şcolară
şi validat de însăşi acţiunea în clasă şi conducând spre realizarea treptată
a finalităţilor educative iniţiale şi orientative.
„Aceasta este, în opinia noastră, esenţa fenomenului
Curriculum, ca o – trinitate conceptuală, prescriptivă şi acţională de
nedisociat” (adap. Dorel Ugureanu, 1999, p.21).
Faptul că teoria curriculară reprezintă în educaţie o realitate
deosebit de complexă este confirmat de numeroasele definiţii, modele,
concepţii şi chiar strategii, ne mai fiind nicidecum îndoielnic. Chiar
dacă, în sfera curriculară, nevoia de sistematizare, organizare şi rigoare
se contrapune, cel puţin teoretic, esenţei curriculare axată pe creativitate
şi spontaneitate, un astfel de demers este absolut necesar din punct de
vedere epistemic, dar mai cu seamă didactic.
Pornind de la triada de bază, profesorul Ungureanu
fundamentează toate cele trei mari ipostaze în diverse subipostaze şi
priveşte întreg conceptul curricular în cadrul educaţiei aidoma unei
„holograme”. Schema referenţială globală rezultată este următoarea:
1. Curriculum reprezentare
1.1 Curriculum Concept
1.1.1. Conceptul specific de curiculum
1.1.2. Curentul principal al educaţiei
1.1.3. Cultura şcolară
1.2. Curriculum Structură
1.2.1. Curriculum conţinut
1.2.2. Curriculum finalităţi
1.3. Curriculum Domeniu
1.3.1 Tipuri de curriculum
1.3.2. Medii curriculare
1.3.3. Cicluri curriculare
1.3.4. Ariile curriculare
1.3.5. Niveluri, Filiere, Profiluri, Specializări
1.3.6. Trunchiul comun / opţional curricular
1.3.7. Obiectele de învăţământ
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2. Curriculum reprezentare a acţiunii
2.1 Curriculum proiect
2.1.1. Planul cadru de învăţământ
2.1.2. Proiectul educativ al şcolii
2.1.3. Proiectul curricular al şcolii
2.2. Curriculum document
2.2.1. Programa şcolară
2.2.2. Planificarea calendaristică
2.2.3. Planul de lecţie
2.3. Curriculum materiale
2.3.1. Manuale şcolare
2.3.2. Materiale curriculare complementare
3. Curriculum acţiune
3.1. Curriculum acţiune reflexivă
3.1.1. Construcţia curriculum-ului
3.1.2. Elaborarea / Redactarea curriculum-ului
3.1.3. Adaptarea curriculum-ului
3.2. Curriculum acţiune tranzitivă
3.2.1. Introducere în Curentul Principal al
Educaţiei
3.2.2. Activităţile şi experienţele de învăţare
3.2.3. Curriculum spaţiu de formare
3.2.4. Curriculum reformă
„Evident că o astfel de schemă sau hartă a numeroaselor
ipostaze şi dimensiuni ale Curriculum – ului nu se vrea nici completă,
nici ideală, ea rămânând oricând pasibilă de amendări, restructurări,
recomandări diverse”, altfel ar contrazice chiar esenţa teoriei
curriculare (Dorel Ugureanu, 1999, p.21).
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DE REŢINUT :
1. Din punct de vedere etimologic cuvântul curriculum (sg.)
sau curricula (pl.) îşi are originea în latina veche având
sensul de alergare, cursă, parcurgere în treacăt, scurtă
privire.
2. Curriculum primeşte, în educaţie, sensul unui demers
cuprinzător/complet dar sintetic, rezumativ, esenţial, care
renunţă la detalii şi prezintă doar ce este relevant, ceea ce
este absolut necesar.
3. Datorită complexităţii termenului nu s-a reuşit formularea
unei definiţii unanim acceptate de specialiştii în domeniu. O
definiţie posibilă ar fi: Curriculum-ul cuprinde ansamblul
elementelor esenţiale, relevante, golite de amănunte inutile,
elemente ale realităţii educaţionale din şcoală atât la nivel
de reprezentare teoretică şi reprezentare a acţiunii practice,
cât şi la nivel de activitate efectiv desfăşurată, imprimând o
continuă reconsiderare şi reconcepere contextuală a
acestora, considerate ca unice şi irepetabile.
4. Curriculum-ul nu poate fi identificat cu nici unul din
elementele realităţii educaţionale, el este practic o teorie
holistă care încearcă includerea tuturor elementelor
educative sau / şi birocratice-educative, precum şi relaţiile
ce se stabilesc între acestea. Respectându-şi natura holistă,
curriculum-ul nu poate fi identificat nici măcar cu suma
tuturor elementelor sale componente, incluzând şi relaţiile
ce se stabilesc între acestea.
5. Structura curriculară se prezintă sub forma unei
„holograme” cu următoarea componenţă:
a. reprezentare (concept, structură, domeniu);
b. reprezentare a acţiunii (proiect, program /
document, materiale);
c. acţiune propriu-zisă (reflexivă, tranzitivă).
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Activităţi de seminar:
1. Definiţi în manieră personală termenul de curriculum.
Motivaţi-vă poziţia.
2. Realizaţi un scurt eseu pe tema: „Educaţia sub lupa teoriei
curriculare!”.
3. Surprindeţi într-un scurt eseu (max. 2 p.) relaţia dintre două
ipostaze curriculare la alegere (curriculum reprezentare,
curriculum reprezentare a acţiunii şi curriculum acţiune).
4. Prezentaţi o analiză comparativă între teoria curriculară şi
didactică – teoria generală a procesului de învăţământ.
5. Care sunt elementele de noutate pe care teoria curriculară le
propune abordării fenomenului educaţional?
6. Pornind de la exemple concrete propuneţi eventuale aplicări în
practică a teorie curriculare.
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Tema IV
Curriculum domeniu
Obiectivele temei – după parcurgerea temei IV veţi fi capabili:
1. să definiţi conceptele: tip de curriculum, ciclu curricular, arie
curriculară;
2. să enumeraţi principalele tipuri de curriculum;
3. să explicaţi delimitările conceptuale existente între diferitele tipuri de
curriculum, precum şi între acestea şi ariile sau ciclurile curriculare;
4. să exemplificaţi principalele arii şi cicluri curiculare;
5. să prezentaţi elementele de noutate pe care cele trei noţiuni curriculare
(tip, ciclu şi arie) le propun în abordarea educaţiei;
6. să propuneţi eventualele elemente de aplicabilitate practică a
conceptelor: tip, arie şi ciclu curricular.

Structura temei IV :
IV.1. Tipuri curriculare
IV.2. Cicluri Curriculare
IV.3. Arii curriculare

Bibliografie :
1. Creţu, C. – Orientări actuale în problematica curriculum-ului, în vol.
Psihopedagogie – ed. Spriu Haret, Iaşi, 1995;
2. Creţu, C. – Curriculum diferenţiat şi personalizat – ed. Polirom, Iaşi,
1998;
3. *** – Curriculum naţional pentru învăţământul obligatoriu; cadru de
referinţă – MEN şi CNC, Bucureşti, 1998;
4. *** – Curriculum la decizia şcolii – MEN şi CNC, Bucureşti, 1998;
5. Stoica, A. (sub red.) – Noul curriculum naţional (statut, componente şi
caracteristici) – MEN şi CNC, Bucureşti, 1999;
6. Ungureanu, D. – Teoria curriculum–ului (note de curs) – ed. Mirton,
Timişoara; 1999;
7. Ungureanu, D. – Educaţie şi Curriculum – ed. Eurostampa, Timişoara,
1999.
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Curriculum-ul domeniu este poziţionat, după cum am
observat pe parcursul temei III, conform structurii curriculare, în
cadrul curriculum-ului reprezentare. Ca areal epistemic, curriculum
domeniu cuprinde referiri la: tipurile curriculare, mediile curriculare,
ciclurile curriculare, nivelurile, ciclurile, filierele, profilurile şi
specializările de sistem de învăţământ, la trunchiul comun şi opţional
din curriculum şi la disciplinele de învăţământ. Datorită obiectivelor
urmărite, ne vom limita la a prezenta, în cele ce urmează, doar
tipurile, ciclurile şi ariile curriculare.
IV.1. Tipuri curriculare
Curriculum înţeles în integralitatea sa, ca un concept
exhaustiv, poate fi prezentat după diverse criterii sub forma unui
număr variabil de tipuri curriculare.
Ne vom rezuma la a prezenta doar două criterii taxonomice, în
opinia noastră cele mai relevante din punct de vedere strict
pedagogic. Un prim criteriu demn de considerat este cel istoric.
Potrivit acestui criteriu avem următoarele tipuri de curriculum:
• Curriculum bazat pe discipline de învăţământ separate;
• Curriculum bazat pe competenţe – are în centru obiectivele
educaţionale axate pe competenţele educabililor, dezirabile
din punct de vedere social;
• Curriculum bazat pe învăţare deplină – presupune un proces
educativ care respectă ritmul de învăţare al fiecărui educabil,
acum se face trecerea de la curba în formă de clopot a lui
Gauss la cea în formă de „J”;
• Curriculum bazat pe câmpuri largi interdisciplinare –
combină mai multe discipline de învăţământ într-un domeniu
mai larg de studiu, în care acestea îşi pierd identitatea,
facilitând actul comprehensiv al elevului;
• Curriculum bazat pe activitatea copilului – are în centru ideea
lui H. Taba: „oamenii învaţă cu adevărat doar ceea ce
experimentează, trăiesc ei înşişi”;
• Curriculum umanist – potrivit acestui tip de curriculum
educatorul are sarcina de „a-i învăţa pe educabili cum să
înveţe”.
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Cel mai uzitat criteriu este cel al zonei de acoperire, potrivit
căruia avem următoarele tipuri de curriculum:
•

Curriculum explicit / oficial:
- Curriculum principal / nucleu – comun la nivel de ţară,
constituie baza evaluărilor de tip naţional. Curriculum
nucleu poate fi privit într-o dublă accepţiune: în sens
restrâns ca teme obligatorii de parcurs pentru fiecare
disciplină şi în sens larg ca un set de discipline
considerate ca obligatorii pentru toţi educabilii unui ciclu
de învăţământ. Curriculum nucleu reprezintă 60-90% din
volumul curriculum-ului naţional, prezent într-o mai mare
proporţie în şcolaritatea mică şi tot mai disimulat odată cu
urcarea spre nivelurile înalte ale sistemului de învăţământ.
- Curriculum complementar / opţional (întregeşte până la
100% curriculum nucleu, configurând astfel, Curriculum
Naţional)
* la decizia şcolii (plaja orară sau tematică, diferenţa
dintre numărul minim şi cel maxim de ore sau teme –
obligatorii şi opţionale);
* elaborat în şcoală (discipline opţionale propuse de
şcoală sau alese de pe o listă propusă de la centru).
Practica educaţională a dovedit că şi acest curriculum
complementar nu acoperă toate nevoile ei şi, prin urmare, venind
acum dinspre practică spre teorie, s-au formulat, undeva în zona de
interferenţă dintre curriculum nucleu şi curriculum complementar,
alte doua tipuri de curriculum:
1. Curriculum nucleu aprofundat – reprezintă abordarea temelor
obligatorii în cadrul disciplinelor obligatorii şi în intervalul din
„plaja orara” prin diversificarea activităţilor de învăţare în
abordarea aceluiaşi conţinut curricular strict obligatoriu. Acest
curriculum se pretează în special pentru educabili cu interes
scăzut pentru disciplina respectiva sau pentru cei cu un ritm de
asimilare mai lent.
2. Curriculum nucleu extins – presupune parcurgerea în întregime a
programei şcolare, chiar şi a temelor ce erau prevăzute ca
facultative, a celor semnalate cu asterisc, „*”. În acest sens,
curriculum nucleu extins intra şi sub incidenţa curriculum-ului la
decizia şcolii. Prin natura sa curriculum extins este recomandat
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educabililor cu un ritm bun de învăţare şi care manifesta interes
pentru disciplina respectivă.
În planul documentelor reprezentative pentru diversele
niveluri ale sistemului educaţional, Curriculum Naţional se
concretizează în următoarele documente:
• Cadrul de referinţă pentru Curiculum National
romanesc;
• Planurile Cadru de Învăţământ pentru clasele I-XII
(XIII);
• Programele şcolare ale disciplinelor de învăţământ;
• Ghidurile, manuale metodologice şi de suport pentru
cadrele didactice;
• Manuale (alternative) etc. (Curriculum Naţional
...1998; Planul Cadru ... 1998).
•

Curriculum disimulat:
- Curriculum implicit, ceea ce se întâmplă într-o şcoală,
fără a fi parte efectivă a Curriculum-ului formal, ceea ce
face parte din cultura organizaţională a fiecărei şcoli.
- Curriculum ocult, este de fapt tot un Curriculum implicit
dar disimulat în mod intenţionat, camuflat prin voinţa unor
instanţe sau autorităţi.
- Curriculum absent, partea nerealizată, neconcepută,
uitată, ignorată, dar care ar fi necesar a se realiza.
Pentru o mai bună înţelegere a relaţiilor ce se stabilesc între
aceste tipuri de curriculum vom prezenta, mai jos, un tabel şi o
schemă comprehensivă.
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Curriculum explicit

Tipul de
curriculum

Discipline
Şcolare

Teme /
disciplină

Număr
de ore

Evaluare

Mediul
Şcolar

Curriculum
nucleu

obligatorii

obligatorii

minim
admis

Baza evaluării
naţionale

Curriculum
la decizia
şcolii

Opţionale alese
din lista prezentată
de forurile
superioare

Diferenţa dintre
numărul maxim şi cel
minim admis

Încadrare în plaja
orară

Baza a unei evaluări
la nivel local

Influenţă indirectă şi oarecum
nerelevantă, exercitată asupra
mediului
Caracteristicile mediului îi
influenţează arhitectura

Curriculum
elaborat în
şcoală
Curriculum
aprofundat

Disciplinele
opţionale propuse
de unitatea şcolară
Disciplinele
obligatorii

Temele considerate
necesare

Încadrare în plaja
orară

Baza unei evaluări
diferenţiate

Caracteristicile mediului îi
influenţează arhitectura

Temele obligatorii

Baza pentru
evaluarea naţională

Caracteristicile grupului-clasă
îi influenţează arhitectura

Curriculum
extins

Disciplinele
obligatorii şi/sau
opţionale
Concepţia despre
... la nivelul
unităţii şcolare
Informaţii despre
… transmise într-o
manieră de genul:
„să ştie doar cine
trebuie şi doar
ceea ce trebuie”
Nerealizarea
efectivă, în cel mai
bun caz doar
teoretică, practică
– nu.

Şi din cele opţionale

Mai mare decât
numărul minim
admis
Mai mare decât
numărul minim
admis
Concepţia despre
... la nivelul
unităţii şcolare
Informaţii despre
… transmise într-o
manieră de genul:
„să ştie doar cine
trebuie şi doar
ceea ce trebuie”
Pierderea unor ore,
chiar dacă temele
sunt recuperate.

Baza evaluării
naţionale cât şi
diferenţiate
Concepţia despre ...
la nivelul unităţii
şcolare
Informaţii despre …
transmise într-o
manieră de genul: „să
ştie doar cine trebuie
şi doar ceea ce
trebuie”
Nerealizarea efectivă
a evaluării

Caracteristicile grupului-clasă
îi influenţează arhitectura

Curriculum disimulat

Curriculum
implicit
Curriculum
ocult

Curriculum
absent

Concepţia despre ...
la nivelul unităţii
şcolare
Informaţii despre …
transmise într-o
manieră de genul: „să
ştie doar cine trebuie
şi doar ceea ce
trebuie”
Nerealizarea efectivă,
în cel mai bun caz
doar teoretică,
practică – nu.

Conturează mediul fizic şi
psihosocial prin reflectarea
culturii organizaţionale
Conturează o parte disimulată
a mediului, prin elemente de
cultură organizaţională anume
direcţionate
Crează şi este determinat la
rândul său, în mare parte, de o
atitudine laissez-faire în
abordarea problemelor
educaţionale

Tabelul 1. Interrelaţia tipurilor de curriculum, abordate după criteriul „zonei de acoperire”
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Curriculum
Nucleu
(C.N.)

Curriculum
Explicit
(C.E.)
Curriculum
Global
(C.G.)

Aprofundat
(C.N.A.)

Curriculum
Disimulat
(C.D.)

Curriculum
Complementar
(C.C.)

Extins
(C.E.)

Curriculum
implicit
(C.I.)

Curriculm
Ocult (C.O.)

La decizia
şcolii
(C.D.Ş)

Elaborat
în şcoală
(C.E.Ş)

Curriculum
Absent
(C.A.)

Fig 4.Tipurile de curriculum, abordate după criteriul „zonei de acoperire”
(adap. Unguranu, D., 1999, p. 166)
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IV.2. Cicluri Curriculare
Pentru început considerăm oportună delimitarea ciclurilor
curriculare de deja bine cunoscutele cicluri de învăţământ. Aceste
două noţiuni nu se pot confunda şi nici identifica, nici măcar parţial.
Ciclul de învăţământ este o unitate administrativă a sistemului de
învăţământ. Potrivit acestor cicluri, sistemul de învăţământ este împărţit în
unităţi administrative, cuprinse în instituţii specializate, în care procesul
didactic este condus de persoane cu un anumit grad de pregătire: ciclul
preşcolar (educatori); ciclul şcolar mic (învăţători); ciclul gimnazial şi
ciclul liceal (profesori preuniversitari, pregătiţi pentru anumite discipline);
ciclul universitar (cadre didactice universitare).
Dacă ciclurile de învăţământ se pliază pe structura sistemului
de învăţământ (ansamblul instituţiilor de învăţământ şi educaţie),
ciclurile curriculare consideră procesualitatea actului de învăţare,
fiind aplicate pe structura procesului de învăţământ (activitate
dominantă desfăşurată în cadrul sistemului de învăţământ), văzut ca
şi curriculum- acţiune.
Deci, apariţia ciclurilor curriculare nu presupune renunţarea la
cele de învăţământ. Explicarea celor două categorii de cicluri şi a
interrelaţiilor dintre ele este simplă.
Se ştie că în cadrul sistemului educativ avem de a face cu
două tipuri de activităţi: activitatea administrativă structurată pe baza
ciclurilor de învăţământ şi prezentată ca suport pentru cea de învăţare,
structurată pe baza ciclurilor curriclulare.
Ciclurile curriculare reprezintă concepte pedagogice
fundamentate pe diferite stadii de dezvoltare psihopedagogică a
educabililor.
În cadrul sistemului naţional de învăţământ acestea sunt:
1. Ciclul achiziţiilor fundamentale, grupa pregătitoare – clasa
a II-a;
2. Ciclul de dezvoltare, clasa a III-a – clasa a VI-a;
3. Ciclul de observare şi orientare, clasa a VII-a – clasa a IX-a;
4. Ciclul de aprofundare, clasa a X-a – clasa a XI-a;
5. Ciclul de specializare, clasa a XII-a – clasa a XIII-a.
Ciclurile curriculare sunt construite în jurul unor obiective
generale, numite şi dominante curriculare de ciclu. Acestea sunt
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specificate în planurile de învăţământ şi în programele şcolare
aferente fiecărui ciclu.
Un ciclu curricular face specificări cu privire la:
• Finalităţile urmărite pentru acel stadiu de dezvoltare a educabilului;
• Metodologia educaţională adecvată nivelului de dezvoltare al
elevilor cu care se lucrează;
• Modificările aduse strategiilor educaţionale,
• Formularea ariilor curriculare (ansamblul disciplinelor componente);
• Disciplinele şi ponderea lor în cadrul ciclului etc.
Documentele educaţionale naţionale specifică introducerea ciclurilor
curriculare prin diverse elemente motivaţionale. Cel puţin patru dintre
acestea merită menţionate chiar şi într-o lucrare ce nu se doreşte nici pe
departe o monografie a problematicii, cum este şi cea de faţă:
• pronunţata tentă administrativă pe care o au ciclurile de învăţământ;
• discrepanţa dintre ciclurile tradiţionale şi stadiile dezvoltării
educabilului;
• compatibilizarea cu standardele educaţionale europene, de pildă
cele ce privesc şcolaritatea obligatorie;
• realizarea unei continuităţi procesuale fireşti în trecerea de la o
treaptă de şcolaritate la alta.
Pentru a percepe corect relaţia ce are loc între cele două tipuri de
categorii de cicluri (de învăţământ şi curriculare) propunem tabelul de
mai jos:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vârstă
cronologică
ani
5
6
6/7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 / 19

/

Ciclul de învăţământ /
Sistem de
Învăţământ
Preşcolar

Ciclul curricular /
Proces de
învăţământ
Achiziţiilor
fundamentale

Şcolar mic
De dezvoltare
Gimnazial
Observare şi
orientare
Liceal

De aprofundare
De specializare

Tabelul 2. relaţia Cicluri de învăţământ – Cicluri curricluare
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IV.3. Arii curriculare
Acestea sunt ansambluri de discipline. Ele sunt mai mult
decât un grup de discipline pentru că dau posibilitatea unei viziuni
sistemice asupra unui anumit domeniu de activitate. Ariile curriculare
sunt constituite pe baza relaţiilor de natură interdisciplinară (vizează
oferirea unei viziuni interdisciplinare asupra domeniului de studiu)
între diversele discipline ce le compun.
În cadrul Sistemul Naţional de Învăţământ acestea sunt următoarele:
1. Limbă şi comunicare;
2. Matematică şi ştiinţe ale naturii;
3. Om şi societate;
4. Arte;
5. Educaţie fizică şi sport;
6. Tehnologii;
7. Consiliere şi orientare.
De-a lungul întregii şcolarităţi ariile curriculare rămân
aceleaşi, variabilă fiind doar ponderea lor. Elementul de variabilitate
în cadrul unei arii curriculare este determinat de vârsta educabilului şi
de dominanta curriculară a ciclului în cadrul căruia acesta se
manifestă.
La formularea ariilor curriculare în cadrul sistemului de
învăţământ românesc s-a ţinut cont de finalităţile educaţionale vizate
şi de importanţa diverselor domenii pentru dezvoltarea laturilor
personalităţii.
Principalele atuuri ale ariilor curriculare sunt următoarele:
• Abordare interdisciplinară şi transdisciplinară a domeniului
educativ;
• Echilibrarea ponderii diferitelor discipline în Planul Cadru de
învăţământ;
• Compatibilizarea procesului educativ cu noile teorii ale învăţării;
• Realizarea unei integralităţi a demersului didactic pe întregul
parcurs al şcolarităţii (adap Ungureanu, D., 1999, p.173).
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DE REŢINUT :
1. După criteriul zonei de acoperire avem următoare tipuri de
curriclum: C. Explicit (nucleu, complementar – la decizia
şcolii, elaborat în şcoală, aprofundat şi extins) şi C. Disimulat
(implicit, ocult şi absent);
2. Ciclurile curriculare reprezintă concepte pedagogice ce se
axează pe diferite stadii de dezvoltare psihopedagogice a
educabililor. Acestea sunt: Ciclul achiziţiilor fundamentale:
grupa pregătitoare – clasa a II-a; Ciclul de dezvoltare clasa a
III-a – clasa a VI-a; Ciclul observare şi orientare clasa a VII-a
– clasa a IX-a; Ciclul de aprofundare clasa a X-a – clasa a XIa; Ciclul de specializare clasa a XII-a – clasa a XIII-a.
3. Formularea ciclurilor curriculare nu presupune renunţarea la
ciclurile de învăţământ. Unele au ca baza procesul de
învăţământ, iar celelalte sistemul de învăţământ.
4. Ariile curriculare sunt ansambluri de discipline care dau
posibilitatea unei viziuni sistemic-interdisciplinare asupra
unui anumit domeniu de activitate.
5. În cadrul sistemului naţional de învăţământ sunt specificate
următoarele arii curriculare: Limbă şi comunicare;
Matematică şi ştiinţe ale naturii; Om şi societate; Arte;
Educaţie fizică şi sport; Tehnologii; Consiliere şi orientare.
Activităţi de seminar:
1. Definiţi, într-o manieră personală şi corectă, conceptele de tip,
arie şi ciclu curricular. Motivaţi introducerea lor în
terminologia pedagogică.
2. Pentru fiecare din cele trei concepte (tip, arie şi ciclu),
prezentaţi trei exemple de aplicare în practica educativă.
3. Analizaţi relaţia de ordin teoretic şi practic ce se stabileşte
între cele trei concepte noi: tip, arie şi ciclu curricular.
4. Motivaţi natura interdisciplinară a ariei curriculare (folosiţi un
exemplu concret).
5. Prezentaţi relaţia ce are loc între conceptul de ciclu de
învăţământ şi cel de ciclu curricluar.
6. Analizaţi relaţia dintre două tipuri de curriclum (determinate
pe baza criteriului „zonei de acoperire”), la alegere.
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Tema V
Sistemul de învăţământ
Obiectivele temei – după parcurgerea temei V veţi fi capabili:
1.
2.
3.
4.

să definiţi corect conceptul de sistem;
să definiţi corect conceptul de sistem de învăţământ;
să prezentaţi corelaţia sistem social – sistem de învăţământ;
să explicaţi principalele tendinţe de organizare şi perfecţionare a
sistemelor de învăţământ;
5. să verbalizaţi maniera de conducere şi funcţionare a unui sistem de învăţământ.
6. să prezentaţi schema generală a unui sistem educaţional, pornind de la
analiza comparativă a organigramelor sistemelor de învăţământ din
următoarele ţări: România, Franţa, Anglia şi Germania.

Structura temei V :
V.1. Problematica generală a sistemelor de învăţământ şi educaţie
V.2. Sistemul românesc de învăţământ
V.3. Alte sisteme de învăţământ şi educaţie
V.3.1. Sistemul francez de învăţământ şi educaţie
V.3.2. Sistemul german de învăţământ şi educaţie
V.3.3. Sistemul englez de învăţământ şi educaţie

Bibliografie :
1. Cortes, Caballeros, A – Datos comparados de algunos sistemas
educativos – Impressaro de Universidad de Malaga, 1995;
2. Debesse, M; Mialaret, G – L’Enseignement secondaire dans
L’Union Européenne: structures, organisation et administration –
Communauté Européenne et Eurydice, 1997;
3. *** – Legea Învăţământului 84 / 1995;
4. Nicola, I.; Fărcaş, D. – Pedagogie generală, manual pentru şcoli
normale clasa a IX-a – EDP, 1997;
5. Ungureanu, D. – Pedagogie comparată – ed. Mirton, Timişoara,
2001.
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V.1. Problematica generală a sistemelor de învăţământ şi
educaţie
Pentru a aborda o astfel de temă, trebuie să ne familiarizăm,
mai întâi, cu termenul de sistem. Primul care lansează termenul de
sistem, formulând teoria sistemelor, este savantul austriac L. von
Bertalamffy.
Potrivit ideilor lansate de acesta, prin noţiunea de sistem
înţelegem un ansamblu de elemente organizate ierarhic care converg
spre realizarea unei finalităţi comune şi care se află în relaţii de
interacţiune şi interdependenţă.
Dereglarea funcţionării unui element al sistemului duce la
neîndeplinirea rolului acestuia şi la influenţarea într-o manieră
negativă a funcţionării celorlalte elemente ale sistemului, act care
implică nerealizarea finalităţii comune întregului ansamblu.
Raportată la arealul educaţional, noţiunea de sistem generează
noţiunea de sistem de învăţământ. Termenul, sistem de învăţământ
poate fi definit astfel: ansamblul instituţiilor de învăţământ şi
educaţie (de stat şi private), organizate pe baza unor principii şi
corelate funcţional, în care se realizează instruirea şi educarea
omului potrivit idealului educaţional dintr-o societate anume şi
într-un moment istoric concret.
Idealul educaţional al şcolii româneşti este prezentat de legea
84 / 95: „dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
individualităţii umane în vederea formării unei personalităţi
autonome şi creative.”
Relaţia societate – sistem educativ este uşor explicabilă prin
considerarea societăţii ca fiind un macrosistem alcătuit din mai multe
sisteme: politic, economic, juridic, administrativ, de sănătate şi desigur
cel educativ etc.
Ca subsistem al celui social, sistemul de învăţământ este nevoit să
răspundă unei comenzi sociale, comandă formulată de societate în funcţie
de gradul de dezvoltare pe care îl are şi deci, în funcţie de nevoile sale de
progres şi dezvoltare. Este de la sine înţeles că această comandă socială nu
este mereu aceeaşi, nici din punct de vedere diacronic (vezi subcap. I.2 ),
nici, dacă observăm, în aceeaşi perioadă istorică, societăţi diferite. Relaţia
societate – sistem educativ are dublu sens. Societatea transmite o comandă
socială educaţiei formale, comandă care orientează finalist sistemul
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educativ. Sistemul de învăţământ, la rândul său, determină, prin calitatea
produşilor săi, viitoarea populaţie activă a ţării, evoluţia pe termen mediu şi
lung a societăţii respective .
Chiar dacă aceste efecte ale sistemului educativ se simt pe
termen lung, totuşi învăţământul este o investiţie profitabilă pentru
societate. Istoria a demonstrat că acele societăţi care au înţeles la timp
acestă axiomă au avut parte de o dezvoltare economică şi socială
rapidă, ajungând în topul mondial al naţiunilor (exemplul Japoniei
fiind relevant în acest sens).
Analizând într-o manieră comparativă sistemele de
învăţământ din mai multe ţări, putem observa unele tendinţe generale
în organizarea şi perfecţionarea acestora. Aceste tendinţe îmbracă
forme diverse de la o ţară la alta. În cele ce urmează, vom prezenta
succint aceste tendinţe, fără a particulariza pe o anumită ţară sau
sistem de educaţie.
1. Debutul şcolarităţii obligatorii este una din principalele probleme
care se află în atenţia specialiştilor din domeniul psihopedagogiei. Datorită
transformărilor profunde, atât la nivel biologic cât şi la nivel psihologic, prin
care trece copilul în perioada în care se doreşte integrarea lui în structura
şcolară obligatorie, găsim numeroase soluţii pedagogice privitoare la
această problemă delicată.
Indiferent de soluţiile propuse: debut la 5, 6 sau 7 ani, grupă
pregătitoare sau clasă pregătitoare, obiectivul principal al
specialiştilor este adaptarea rapidă şi eficientă la cerinţele mediului
şcolar a proaspătului elev. Această adaptare ridică numeroase
probleme atât datorită evoluţiei bio-psiho-individuale a copilului cât
şi datorită faptului că acum se face trecerea de la activitatea
predominant centrată pe joc, specifică ciclului preşcolar, la activitatea
centrată pe învăţare, specifică învăţământului şcolar.
2. Prelungirea duratei învăţământului obligatoriu este impusă
de dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii, care solicită un
volum tot mai mare de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice. Pentru a face
faţă acestei cerinţe sistemul de învăţământ trebuie să ofere o instruire
generală – obligatorie mult mai amplă decât în trecut.
De-a lungul timpului durata învăţământului obligatoriu, în
diverse sisteme de educaţie, a evoluat continuu, fiind mai întâi de 4
ani, apoi de 8 şi ajungând în unele ţări până la 9 (tendinţă ce se
manifestă şi în ţara noastră, în prezent) sau chiar 10 ani. Dacă
considerăm vârsta cronologică a educabilului în raport cu încadrarea
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sa în învăţământul obligatoriu, avem de a face cu intervalul 6 – 16
ani, interval ce poate oscila la limita inferioară (5-6 ani) şi la cea
superioară (14-16 ani).
Învăţământul obligatoriu este conceput sub forma unui modul
unic care asigură o pregătire identică educabililor, având ca obiectiv
dobândirea unui minim de instruire necesară integrării în viaţa
socială.
3. Diversificarea învăţământului este o tendinţă resimţită mai cu
seamă în structurile postobligatorii ale sistemului educaţional. Această
tendinţă este motivată de diversificarea tot mai accentuată a pieţei muncii
şi de nevoia unor „braţe de muncă” calificate pentru noile domenii.
Tendinţa diversificării învăţământului se manifestă în plan
funcţional prin existenţa mai multor tipuri de şcoli secundare (licee
vocaţionale, licee teoretice, tehnice sau scoli profesionale etc.), mai multor
profiluri în cadrul acestor şcoli (umanist, realist, învăţători – educatoare,
militar, sportiv etc ), mai multor facultăţi la nivel universităţilor şi mai
multor specializări în cadrul facultăţilor.
Această diversificare are ca obiectiv oferirea de condiţii
prielnice pentru orientarea şcolară şi profesională a educabililor,
stimulându-le aptitudinile, înclinaţiile şi interesele în virtutea
integrării pe piaţa muncii a „omului potrivit la locul potrivit”.
4. Egalizarea şanselor la instruire, ca tendinţă în organizarea
sistemelor de educaţie şi învăţământ, urmăreşte asigurarea unei
instruiri egale pentru toţi educabilii, indiferent de etnie, clasă socială,
apartenenţă politică, sex etc. Această tendinţă urmăreşte acordarea
unei mai mari încrederi individualităţii umane în ascensiunea ei pe
treptele superioare ale sistemului educaţional.
Tendinţa de egalizare a şanselor la instruire trebuie corelată cu
cea de diversificare a învăţământului, pentru că egalizare nu înseamnă
uniformizare, ci diversificare în funcţie de capacităţi şi aptitudini.
Această tendinţă are ca obiectiv desăvârşirea dezvoltării
educaţionale şi profesionale a tuturor educabililor, fără discriminare,
pe baza capacităţilor şi aptitudinilor proprii şi cu ajutorul facilitării
(sau mai bine spus neîmpiedicării) accesului la structurile superioare
ale sistemului educaţional.
5. Perfecţionarea / modernizarea continuă, ca tendinţă de
organizare şi desfăşurare a sistemelor educative contemporane, este
prezentă datorită necesităţii de adaptare continuă şi permanentă a
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sistemelor educative la cerinţele sociale dictate de dezvoltarea tot mai
rapidă a societăţii umane contemporane.
Specific sistemelor contemporane de educaţie şi învăţământ
este intervalul scurt de timp dintre reformele implementate pentru ca
sistemul să poată face faţă cu succes cerinţelor prezente şi mai cu
seamă de perspectivă ale societăţii.
Obiectivul unei astfel de tendinţe de organizare a sistemelor
educative este acela de a menţine în permanenţă echilibrul dintre cerinţele
sociale şi răspunsul educativ al sistemului de învăţământ prin crearea unor
produşi care să fie capabili de o integrare activă şi creatoare în societate,
care să facă faţă cu succes provocărilor pieţei muncii.
6. Descentralizarea sistemelor de învăţământ şi creşterea
autonomiei unităţilor de învăţământ este una din tendinţele moderne
de management de sistem educaţional şi se manifestă cu precădere în
învăţământul superior.
Această tendinţă nu presupune dispariţia instanţei
conducătoare a sistemului educativ, ministerul de resort, ci crearea
unui „câmp de autonomie” unităţilor de învăţământ de la toate
palierele sistemului. Autonomia permite unităţilor şcolare crearea
unei identităţi proprii fără a încălca autoritatea centrală. Aceasta din
urmă reglementează în continuare elementele esenţiale ale
curriculumului naţional prin curriculum nucleu (vezi cap. III şi IV) şi
pe baza legii învăţământului.
Obiectivul acestei tendinţe de organizare a sistemelor de
educaţie este acela de a apropia şcoala concretă de nevoile
comunităţii locale şi ale educabilului concret, prin responsabilizarea
managerială a unităţilor de educaţie şi prin implicarea comunităţii în
viaţa educativă şi a şcolii în viaţa comunităţii în care îşi desfăşoară
activitatea.
7. Compatibilizarea sistemelor de învăţământ europene este o
tendinţă impusă, îndeosebi, de crearea Uniunii Europene.
Obiectivul unei astfel de compatibilizări este acela de a permite
mobilitatea educabililor de la un sistem la altul, astfel încât un singur
educabil să-şi poată desăvârşi educaţia în mai multe sisteme de învăţământ,
iar titlurile obţinute să fie recunoscute cel puţin în ţările Uniunii Europene.
Un exemplu funcţional este acela al sistemelor de credite
transferabile, care este aplicat cu succes în învăţământul superior din
Europa. Universităţile din ţara noastră au adoptat de ceva vreme acest
sistem, care a permis o mobilitate mai mare a studenţilor atât între
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universităţile româneşti dar şi între acestea şi cele din afara sistemului
de învăţământ românesc.
Sistemele de învăţământ sunt organizate pe niveluri de
şcolaritate. Pentru fiecare nivel de şcolaritate activitatea educaţională
se desfăşoară într-un anumit tip de instituţie de învăţământ:
• nivelul preşcolar – creşa şi grădiniţa;
• nivelul şcolar mic şi gimnaziul – şcoala generală;
• nivelul liceal – liceul;
• nivelul postliceal – colegii;
• nivelul universitar şi postuniversitar – universităţi.
Trecerea de la un nivel la altul se face pe baza îndeplinirii
unor criterii de promovabilitate prevăzute de legea învăţământului,
lege ce corelează funcţional nivelurile de învăţământ şi reglementează
modul de organizare şi funcţionare a sistemului de învăţământ. Un
sistem de învăţământ este condus de Ministerul şi ministrul de resort
al ţării respective.
Organizarea, funcţionarea şi conducerea sistemelor de învăţământ
îmbracă forme diverse de la ţară la ţară. În acest sens vom prezenta în cele
ce urmează, ca exemplu, patru sisteme de învăţământ: cel al României şi
trei sisteme de învăţământ reprezentative la nivel european şi nu numai,
cele din Franţa, Anglia şi Germania.
Algoritmul de prezentare al celor patru sisteme naţionale este
următorul:
1. Date preliminare cu referire la: populaţie, suprafaţă, economie,
religie, limbă vorbită, formă de guvernământ şi administrarea
sistemului naţional de educaţie;
2. Prezentarea Organigramei sistemului naţional de educaţie;
3. Prezentarea nivelurilor sistemului naţional de educaţie – element
realizat în detaliu doar pentru sistemul naţional din România, iar
pentru celelalte este comasat în punctul 2 (adap. Ungureanu, D.,
2001, p.4).
V.2. Sistemul românesc de învăţământ
Date preliminare
Populaţie: 23 milioane locuitori (2003)
Populaţia şcolară: (5 – 24 ani ): 24% din totalul populaţiei;
Economie: în tranziţie.
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Religie: creştină, majoritar ortodoxă.
Limbă oficială: româna.
Formă de guvernământ: republică cu trei niveluri de organizare:
statal, judeţean şi municipal.
Administrarea sistemului naţional de educaţie:
Ministerul Educaţiei şi Cercetării este instanţa supremă, conduce
direct învăţământul superior, căruia îi acordă şi autonomie universitară şi
în mod indirect prin Inspectoratele şcolare judeţene învăţământul
preşcolar, primar şi secundar.
Organigrama sistemului naţional de educaţie
Vârsta
25
24

Doctorat

C. terţiar

18
17

15
14
11
10

7
6

1 / 2 ani
Masterat
3 / 4 ani
Licenţă

Anul 3
Anul 2
Anul 1
Clasa a XIII – a
Clasa a XII – a
Clasa a XI – a
Clasa a X – a
Clasa a IX – a
Clasa a VII –a

Anul 3
Anul 2
Anul 1

C. secundar
superior

Clasa a VIII – a
Clasa a VI – a
Clasa a V –a

C. secundar
inferior

Clasa a IV – a
Clasa a III – a
Clasa a II – a
Clasa I

C. primar

Grupa mare pregatitoare
Grupa mare
Grupa mijlocie
Grupa mică

C. preşcolar

Ciclul şcolar
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Prezentarea nivelurilor sistemului naţional de educaţie
1.Învăţământul preşcolar
Învăţământul preşcolar se organizează pentru copii în vârstă
de 3-7 ani, în grădiniţe de copii cu program normal, prelungit şi
săptămânal.
Învăţământul preşcolar prezintă următoarea structură: grupa
mică, mijlocie şi mare, de pregătire pentru şcoală.
2.Învăţământul primar
Învăţământul primar se organizează ca învăţământ de zi şi
funcţionează, de regulă, cu program de dimineaţă, în cadrul şcolilor
cu clasele I-IV, I-VIII sau I-XII (XIII).
În clasa I sunt înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 7 ani in
anul calendaristic respectiv.
La cererea părinţilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în
clasa I şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pana la data începerii
anului şcolar, daca dezvoltarea lor psihosomatica este
corespunzătoare. Învăţământul primar are următoarea structură: clasa
I, clasa a II-a, clasa a III-a, clasa a IVa.
3. Învăţământul gimnazial
Învăţământul gimnazial funcţionează în cadrul şcolilor cu
clasele I-VIII sau I-XII (XIII).
Studiile gimnaziale se încheie cu susţinerea unui examen de
capacitate, structurat pe baza unei metodologii elaborate de către
Ministerul Învăţământului, la următoarele discipline: Limba si
literatura romana, Matematica, Istoria romanilor sau Geografia
României.
Învăţământul gimnazial are următoarea structură: clasa a V-a,
clasa a VI-a, clasa a VII-a, clasa a VIII-a.
4. Învăţământul liceal
Învăţământul liceal cuprinde clasele IX – XII (XIII) învăţământ de zi - şi clasele IX – XIII - învăţământ seral sau fără
frecvenţă. Absolvirea liceului se încheie cu examenul de Bacalaureat
organizat pe baza unei metodologi stabilite de Ministerul Educaţiei şi
diversificat în funcţie de profilul liceului, de profilul clasei şi de
opţiunea elevului.
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5. Învăţământul profesional
Învăţământul profesional se organizează ca învăţământ de zi
sau seral, prin scoli profesionale şi scoli de ucenici. Aceste şcoli pot
funcţiona independent sau pe lângă grupuri şcolare.
La şcolile profesionale se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu
cu certificat de capacitate. Durata studiilor în şcolile profesionale este
de 2-4 ani.
La şcolile de ucenici se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu, cu
sau fără certificat de capacitate, în vederea însuşirii unor deprinderi
preponderent practice. Durata studiilor în şcolile de ucenici este de 13 ani. Şcolile de ucenici funcţionează în cadrul şcolilor profesionale.
6. Învăţământul postliceal
Învăţământul postliceal are o durata de 1-3 ani. Admiterea în
învăţământul postliceal se face prin concurs. Pot participa la concurs
absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de Bacalaureat, depinde de
profilul postliceal în cauză.
7. Învăţământul universitar şi postuniversitar
Pot participa la admiterea în învăţământul universitar
absolvenţii de liceu cu diploma de Bacalaureat.
Începând cu anul universitar 2005/2006, nivelul terţiar al
învăţământului românesc este organizat conform „Proiectului
Bologna”. Astfel, acesta este structurat pe trei cicluri, după cum
urmează:
a) Ciclul I – Licenţă: 3 ani cu 60 credite / an, în unele cazuri
speciale 4 sau chiar 5 ani. Absolvirea se realizează pe baza unui
examen de licenţă.
b) Ciclul II – Master: 2 ani cu 60 credite / an. În cadrul
ciclului al doilea, instituţiile de învăţământ superior acreditate pot
oferi următoarele tipuri de programe: Master, Studii aprofundate sau
Studii de specializare.
Absolvirea se realizează pe baza unui examen de dizertaţie.
c) Ciclul III – Doctorat: realizat pe durata a trei ani sub forma
şcolilor doctorale. Numai acumularea prealabilă a 300 de credite
permite unui candidat accesul la ciclul al III-lea. Şcolile doctorale
sunt organizate de instituţiile de învăţământ acreditate de ministerul
de resort.
Absolvirea ciclului trei se realizază prin susţinerea tezei de
doctorat, în urma căreia se acordă candidatului titulul de doctor.
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V.3. Alte sisteme de învăţământ şi educaţie

V.3.1. Sistemul francez de învăţământ şi educaţie

Date preliminare
Populaţie: 59 milioane locuitori (în 1998).
Populaţia şcolară: (5 – 24 ani ): 28% din totalul populaţiei;
Economie: foarte dezvoltată PIB – 1 400 miliarde $.
Religie: majoritar creştin catolic.
Limbă oficială: franceza.
Formă de guvernământ: republică cu patru niveluri: naţional,
regional (22), departamental (96) şi comunal (36000).
Administrarea sistemului naţional de educaţie:
La nivelul cel mai înalt. administrarea educaţiei revine
Ministerului Educaţiei Naţionale (învăţământul preuniversitar) în
colaborare cu Ministerul Educaţiei Superioare şi al Cercetării
(învăţământul universitar) şi cu Ministerul Muncii şi Integrării
Profesionale (învăţământul profesional).
În teritoriu sistemul este organizat astfel:
• regiunile sunt responsabile de educaţia secundarsuperioară şi de educaţia vocaţională;
• departamentele sunt responsabile cu educaţia secundar
inferioară;
• comunelor le revine sarcina administrării educaţiei
preşcolare şi primare.
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Organigrama sistemului naţional francez de educaţie
Vârstă
Doctorat médical
Haute diplôme et
doctorats

29
Grande Ecole
23
20
19
18
17

15

10
8
6
5
2

Université

C. terţiar

Magistère
Maîtres
Licence
Diplôme

Classes Préparatoires
aux grandes écoles

Lycée

Apprentissage

Contrat

C. secundar
inferior
/Collège

Cycle d’orientation
Cycle de consolidation
Cycle d’observation et d’adaptation
Cycle de consolidation

Ecole
élémentaire
/ C. primar

Cycle d’apprentissage
Cycle supérieur
Cycle moyen
Cycle inférieur

Ciclul
secundar
superior

Ecole
Maternelle

C.
preşcolar

Ciclurile şcolare

V.3.2. Sistemul german de învăţământ şi educaţie
Date preliminare
Populaţie: 82 milioane în 1995.
Populaţia şcolară: (5 – 24 ani ): 23,5% din totalul populaţiei
Economie: foarte dezvoltată PIB – 1 800 miliarde $.
Religie: creştină, aproape la paritate divizată între catolici şi
protestanţi.
Limbă oficială: germana.
Formă de guvernământ: stat federal cu trei niveluri: federal, statal
şi local (divizat în district şi comună).
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Administrarea sistemului naţional de educaţie:
Germania are un sistem educaţional descentralizat şi reţelar.
Guvernul federal are autoritate limitată asigurând doar principiile
generale. În fiecare land există câte un „minister al educaţiei”.
Acestea sunt divers denumite şi colaborează între ele pin intermediul
unei Comisii Federale de Educaţie.
În teritoriu sistemul este organizat astfel:
• guvernele de land sunt responsabile de educaţia secundarsuperioară şi de educaţia terţiară;
• districte sunt responsabile cu educaţia secundară –
inferioară;
• comunelor le revine în sarcină administrarea educaţiei
preşcolare şi primare.
Organigrama sistemului naţional german de educaţie
Vârsta
Doktor
25

23

Ciclul Terţiar
Magister

Diplom
Universitat

Colegii de Artă /
Muzică / Design

Fachhoch-Schule

Ciclul secundar
superior

19
18
17

Oberstufe

Şcoala Profesională

15

Sistem Dual
An terminal

Gymnasium

Real-Schule

Gesamt-Schule

Ciclul secundar
inferior

Haupt-Schule
9
Grund Schule
Ciclul Primar
5
2

Kindergarten

Ciclul Preşcolar

Nivel/profil
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V.3.3. Sistemul englez de învăţământ şi educaţie
Date preliminare (raportate la Regatul Unit al Marii Britanii)
Populaţie: 59 milioane locuitori în 1996.
Suprafaţă: : (3 – 24 ani ): 30% din totalul populaţiei
Economie: foarte dezvoltată PIB – 1 280 miliarde $.
Religie: majoritar creştină, cu preponderenţă protestantă 68% faţă
de 25% catolici.
Limbă vorbită: engleză.
Formă de guvernământ: monarhie constituţională.
Administrarea sistemului naţional de educaţie:
Regatul Unit nu are un sistem unic de educaţie, ci trei diferite:
anglo – galez, scoţian şi nord-irlandez. Nici legislaţia nu este unitară.
De referinţă rămâne, totuşi, „Educational Reform Act” 1988, care a
unificat educaţia din Anglia şi Ţara Galilor, convingând Scoţia şi
Irlanda de Nord ca în materie de finalităţi majore ale educaţiei
obligatorii şi curriculum – nucleu, să-şi coreleze în mai mare măsură
propriile sisteme cu cel anglo – galez.
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Organigrama sistemului naţional englez de educaţie
Doctorat politehnic

Vârsta

Ciclul terţiar
Doctor
p
o
l

24 University

Educaţia
Continuă
Technical
l

Ed. college

Sixth
form
college

Ciclul secundar superior

Tertian
college

17

Grammar
School

Modern school

Cclul secundar
inferior

Comprehensive School

10
Middle school
Ciclul primar

5

2

Primary School

Nursery

First school

School

Ciclul preşcolar

Cicluri / Filiere

76

DE REŢINUT :
1. Prin sistem înţelegem un ansamblu de elemente organizate
ierarhic, aflate în interacţiune şi interdependenţă, şi care converg
spre realizarea unei finalităţi comune.
2. Sistem de învăţământ: ansamblul instituţiilor de învăţământ şi
educaţie (de stat şi private), organizate pe baza unor principii şi
corelate funcţional, în care se realizează instruirea şi educarea omului
potrivit idealului educaţional dintr-o societate, dintr-o ţară anume şi
într-un moment istoric concret.
3. Sistemul de învăţământ este subsistem al celui social.
4. Cele şapte tendinţe de organizare a sistemelor de învăţământ
sunt:
• Debutul şcolarităţii obligatorii;
• Prelungirea duratei învăţământului obligatoriu;
• Diversificarea învăţământului;
• Egalizarea şanselor la instruire;
• Perfecţionarea / modernizarea continuă;
• Descentralizarea sistemelor de învăţământ şi creşterea
autonomiei unităţilor de învăţământ;
• Compatibilizarea sistemelor de învăţământ europene.
5. Organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ este
reglementată de lege. Sistemul este condus de ministerul de resort,
coordonat de un ministru de stat.
6. Orice sistem de învăţământ este organizat pe trei niveluri: primar
(preşcolar, şcolar mic), secundar (gimnazial, liceal şi
postliceal) şi terţiar (universitar şi postuniversitar).
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Activităţi de seminar:
1. Realizaţi un eseu de 1-2 pagini în care să prezentaţi relaţia
sistem de învăţământ – societate la nivelul societăţii româneşti
contemporane. Folosiţi cât mai multe exemple.
2. Răspundeţi la următoarele întrebări:
- Ce soluţie de integrare a proaspătului şcolar în atmosfera clasei
consideraţi optimă? Motivaţi-vă poziţia!
- Care credeţi că este durata optimă a şcolarităţii obligatorii?
Argumentaţi-vă afirmaţia!
- Prezentaţi cel puţin trei efecte negative ale nerealizării
obiectivelor tendinţelor 3 şi 4 de organizare a sistemelor de
învăţământ.
- De ce modernizarea sistemelor de educaţie trebuie să ţină pasul
cu evoluţia societăţii? Daţi 5 exemple concrete.
- Consideraţi oportună compatibilizarea sistemelor de educaţie
europene? De ce? Formulaţi câteva exemple în acest sens sau idei
originale.
- Decentralizarea sistemelor de învăţământ şi creşterea
autonomiei unităţilor şcolare este bine venită, ce părere aveţi?
Argumentaţi-vă opinia, prezentând apoi câteva avantaje şi
dezavantaje ale operaţiunii.
3. Prezentaţi o organigramă generală a sistemelor de învăţământ
şi educaţie, pornind de la analiza comparativă a celor 4
organigrame de sistem prezentate.
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Tema VI
Procesul de învăţământ
Obiectivele temei – după parcurgerea temei VI veţi fi capabili:
1. să prezentaţi un scurt istoric al didacticii ca teorie generală a procesului
de învăţământ;
2. să exemplificaţi fiecare caracter al procesului de învăţământ;
3. să definiţi corect procesul de învăţământ;
4. să analizaţi procesul de învăţământ pe baza teoriei sistemelor;
5. să exemplificaţi relaţia dintre predare – învăţare – evaluare, ca activităţi
ale procesului de învăţământ;
6. să prezentaţi principalele particularităţi ale comunicării didactice, ca
formă specifică de comunicare umană;
7. să propuneţi modalităţi eficiente de concepere, realizare şi aplicare a
procesului de învăţământ pe baza teoriei moderne a spaţiului educaţional.

Structura temei VI :
VI.1. Didactica – teorie generală a procesului de învăţământ
VI.2. Caracterul formativ – educativ al procesului de învăţământ
VI.3. Abordare sistemică a procesului de învăţământ
VI.4. Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare – evaluare
VI.5. Procesul de învăţământ ca act de comunicare
VI.6. Didactica modernă, procesul de învăţământ şi teoria spaţiului de instruire
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cerghit, I.; Vlăsceanu, L., – Curs de pedagogie – Univ. Buc.; 1988;
Cerghit, I. (coord.) – Prelegeri de pedagogie – ed. Polirom; Iaşi; 2001;
Cucoş, C., – Pedagogie – ed Polirom, Iaşi, 2002;
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VI.1. Didactica – teorie generală a procesului de învăţământ
Privită din punct de vedere etimologic, Didactica îşi găseşte
originea în substantivul grecesc didactike – arta învăţării şi în
verbul didaskein – a învăţa pe alţii.
Generalizarea termenului de didactică are loc odată cu apariţia
lucrării „Didactica Magna” a pedagogului ceh Ian Amos Comenius
(1592 - 1670). În urma răspândirii acestei lucrări, didactica ca-atare
este promovată „ca arta de a învăţa pe toţi, totul”, iar autorul ei
dobândeşte, în timp, pe drept cuvânt, numele: „părintele didacticii”.
Dacă în secolul al XVII – lea, didactica are încă sensul de
artă, treptat reflecţia teoretică realizată asupra procesului de
învăţământ devine tot mai mult o problematică de natură ştiinţifică,
sistemic abordată. În această fază, didactica se bazează pe o viziune
sistemică - psihologică a învăţării şi ajunge a fi considerată teorie
generală a procesului de învăţământ (primul pas în acest sens este
făcut de J. Fr. Herbart).
Ca teorie generală a procesului de învăţământ Didactica
cuprinde încă în arealul său epistemic, deşi oarecum iniţial,
problematica unor concepte ca: obiectivele educaţionale, principiile
de normativizare a procesului de învăţământ, conţinutul
învăţământului, metodologia educaţională, modurile şi formele de
organizare a procesului de învăţământ, evaluarea educaţională,
proiectarea procesului educaţional şi problemele de interrelaţionare a
subiecţilor implicaţi în actul didactic.
Faţă de toate aceste concepte, Didactica nu este doar o teorie
descriptivă – explicativă (observă şi explică anumite aspecte ale
procesului de învăţământ), ci şi una de ordin prescriptiv – normativ,
emiţând reguli, norme, standarde şi criterii generale privind modul
cel mai eficient de a aborda procesul instructiv – educativ în vederea
creşterii eficienţei şi randamentului acestuia.
Didactica are ca scop elaborarea bazelor teoretice ale
procesului de învăţământ. Ea este o teorie cu un grad mare de
aplicabilitate, oferind metode şi modele de concepere a unor strategii
proprii de explorare şi valorificare a resurselor umane şi materiale ale
şcolii, implicate în construirea şi desfăşurarea procesului educativ.
Interacţiunea didacticii cu fiecare din disciplinele predate în
cadrul sistemului de învăţământ a dus la dezvoltarea aşa-ziselor
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didactici aplicate sau metodici de predare. Acestea au ca obiect de
activitate procesul de învăţământ realizat pe un anumit obiect de
studiu (nu într-un mod universal valabil ca didactica generală), de
pildă: matematică, chimie, fizică, limba şi literatura română etc (vezi
tema II, Sistemul ştiinţelor educaţie).
În concluzie, didactica este teoria generală a procesului de
învăţământ privit din perspectivă internă, anume cea a relaţiei predare
– învăţare – evaluare (adap. Surdu, E., 1999, p. 153).
VI.2. Caracterul formativ – educativ al procesului de învăţământ
Procesul de învăţământ poate fi definit ca activitatea
fundamentală ce are loc în cadrul sistemului de învăţământ,
organizată şi planificată sub îndrumarea şi conducerea unor
persoane specializate, prin care se realizează obiectivele
educaţionale, privind formarea personalităţii.
O caracteristică perenă a procesului didactic o reprezintă cel
trei funcţii ale sale:
1. funcţia de informare – prin intermediul căreia procesul
didactic urmăreşte înzestrarea educabilului cu un
anumit bagaj informaţional prin transmiterea
elementelor de conţinut al învăţământului;
2. funcţia de formare – vizează dezvoltarea capacităţilor
de care dispune educabilul;
3. funcţia de educare – presupune formarea şi
reconceperea permanentă de către individ a unor
atitudini sănătoase din punct de vedere social, atitudini
care sa-i permită o relaţionare optimă cu semenii.
Se poate observa uşor că formarea atitudinilor cerute de
societate nu este posibilă fără ajutorul unui conţinut informaţional şi
decât prin intermediul abordării acestuia pe baza capacităţilor de care
dispune educabilul, exercitate în funcţie de nivelul de dezvoltare atins
de acestea la un moment dat. Cu alte cuvinte, un educabil îşi
interiorizează anumite conţinuturi educaţionale restructurându-le pe
baza capacităţilor de care dispune şi formându-şi, astfel, o anumită
concepţie şi atitudine faţă de lume şi viaţă.
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Pornind de la aceste trei funcţii, procesului didactic i se pot
determina două caractere: unul informativ – formativ şi cel de al
doilea formativ – educativ.
Caracterul informativ – formativ presupune dezvoltarea
capacităţilor individului pe baza interiorizării unui bagaj de
cunoştinţe. În cadrul acestui caracter de-a lungul timpului accentul a
căzut, mai întâi, pe latura informativă – atunci când scopul educaţiei
viza reproducerea de către educabil a informaţiilor receptate într-o
manieră cât mai exactă atât ca volum cât şi ca formă – şi mai apoi pe
latura formativă – atunci când scopul educaţia a avut în vedere, mai
cu seamă, dezvoltarea capacităţilor de care este capabil individul prin
intermediul conţinuturilor educative.
Caracterul formativ – educativ presupune construirea de către
educabil a unor atitudini pe baza capacităţilor dezvoltate prin
intermediul restructurării cunoştinţelor interiorizate. Pedagogia
contemporană impune procesului educativ dominanţa acestui ultim
caracter, răsturnând piramida cerinţelor, formulată de pedagogia
tradiţională. Începuturile reflecţiei pedagogice a educaţiei au plasat
spre „vârful piramidei cerinţelor educaţionale” achiziţia
informaţională, fenomen pe care pedagogia contemporană îl neagă
vehement plasând ca deziderat educaţional suprem „formarea
atitudinilor” – premise ale relaţionării sociale corecte (vezi fig. 9).
Atitudini
Informaţii

Capacităţi

Capacităţi

Informaţii

Atitudini
Fig. 9. Piramida cerinţelor pedagogice

Pentru didactica actuală procesul de învăţământ este în acelaşi
timp formare, educare şi informare. Aşa după am văzut, noua
orientare a didacticii are în vedere accentuarea caracterului formativeducativ, fără a neglija caracterul informativ – formativ şi nici
importanţa paideutică a cunoştinţelor.
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Procesul de învăţământ este principalul mijloc de instruire, de
pregătire a tinerei generaţii pentru o viaţa socială activă. Unitatea
celor două caractere ale procesului de învăţământ în virtutea
îndeplinirii celor trei funcţii ale sale este o premisă logică a
organizării, planificării şi desfăşurării efective a acestuia. Eficienţa şi
valoarea educativă a procesului de învăţământ este dată de modul în
care se realizează unitatea dintre cele trei aspecte: informativ,
formativ şi educativ.
Întărirea caracterului formativ-educativ este o atitudine firească a
pedagogiei contemporane, impusă procesului paideutic în virtutea
educaţiei permanente, ca cerinţă bazilară a societăţii contemporane.
Educaţia contemporană aduce în actualitate afirmaţii de genul: „Copilul
nu este un vas gol ce trebuie umplut” (Fénelon) sau „Decât un cap plin,
mai bine unul bine făcut” (Montaigne).
Pornind de la premise precum „educaţia influenţează
dezvoltarea personalităţii în întregimea dimensiunilor sale” sau / şi
„conţinuturile de învăţământ au o pronunţată valoare formativeducativă”, didactica contemporană propune atitudini educative de
genul celor de mai jos (această caracteristică formativ-educativă nu se
manifestă de la sine, ea trebuie pusă în valoare de cadrul didactic):
• accesibilizarea cunoştinţelor transmise faţă de potenţialul
comprehensiv al educabilului, prin raportarea lor la potenţialul
cronologic şi individual al acestuia;
• realizarea unui discurs didactic esenţializat, golit de elementele
nerelevante;
• vizarea cu preponderenţă a unor obiective formativ – educative
(ceea ce nu înseamnă omiterea celor informative);
• implicarea activă a educabilului în actul didactic;
• cadrul didactic să ofere o prezenţă umană exemplară prin
intensificarea relaţiilor de comunicare cu educabilii;
• restructurarea permanentă a procesului de învăţământ în funcţie
de situaţia educaţională concretă;
• considerarea educabilului concret ca obiect al actului educativ şi
nu a celui mediu, determinat statistic;
• predarea – învăţarea – evaluarea, ca activităţi de natură logică –
psihologică – pedagogică sunt considerate activităţi comune atât
cadrului didactic cât şi elevului, deopotrivă;
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•
•

învăţarea privită ca proces şi nu ca produs, este o succesiune de
operaţii, nu un ansamblu de rezultate concretizat în noi
cunoştinţe;
egalizarea şanselor la instruire, prin diversificarea învăţării şi
oferirea posibilităţii fiecărui educabil de a învăţa în ritmul
propriu, deci, considerarea curbei în formă de “J” şi nu a celei în
formă de clopot exprimată de Gauss.
VI.3. Abordare sistemică a procesului de învăţământ

Analiza sistemică este un mod superior de analiză care
presupune a avea în vedere multitudinea de factori ce intervin în
calitate de condiţii şi cauze. Sub acest aspect procesul de învăţământ
apare sub forma unui sistem, a unui ansamblul de componente aflate
în relaţii de interacţiune şi interdependenţă dinamică, ce
funcţionează ca un tot unitar, fiind proiectate în concordanţă cu
finalităţile educaţionale urmărite.
Procesul de învăţământ are un caracter deschis, depinzând de
factorii externi, de ambianţă. Manifestându-se ca un tot unitar, orice
influenţă suferită de unul sau altul din elementele sale se transmite
asupra tuturor celorlalte. Analiza sistemică a procesului de
învăţământ ne permite o privire de ansamblu asupra componentelor
procesului, evidenţiază relaţiile dintre componente şi sesizează
importanţa feed-back–ului în armonizarea funcţionalităţii procesului.
Potrivit profesorului Ioan Cerghit o analiză sistemică a
procesului educativ se poate realiza din trei perspective: funcţională,
operaţională şi structurală (Cerghit, I., 1986).
Sub aspect funcţional se urmăreşte randamentul desfăşurării
procesului educativ prin raportarea obiectivelor realizate efectiv la
finalităţile stabilite anterior. Astfel, trebuie să ştim care sunt
premisele sistemului, ce ţinteşte el să realizeze şi ce rezultate obţine.
Este ştiut faptul că procesul de învăţământ urmăreşte realizarea unor
scopuri precise pe baza unui program prestabilit. Premisele acestui
program sunt constituite de finalităţile atinse în prealabil de nivelul
anterior al procesului educaţional, concretizate în informaţii,
capacităţi şi atitudini ale educabilului.
Rezultatele obţinute pot fi în relaţie de: inferioritate, egalitate
sau superioritate faţă de cele propuse îniţial. Tipul de relaţie care se
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manifestă la un moment dat între obiectivele atinse efectiv şi cele
propuse inţial conferă un anume grad de funcţionalitate procesului
educaţional.
Din punct de vedere structural procesul de învăţământ se
prezintă ca un ansamblu de elemente interdependente. Iată-le mai jos,
analizate într-o manieră statică, ca şi elemente componente:
1. obiectivele instructive – educative urmărite, ce dau
sens şi raţiune acţiunilor instructiv – educative;
2. subiecţii : cadrele didactice, personalul auxiliar şi
educabilii;
3. principiile didactice după care se desfăşoară activitatea
de instruire, axiome generale de orientare a procesului
instructiv - educativ;
4. conţinutul educaţional ce urmează a fi transmis;
informaţia educaţională ce urmează a fi abordată de
subiecţii actului didactic în virtutea realizării
obiectivelor urmărite;
5. activităţile (procesele) de predare – învăţare –
evaluare, coloana vertebrală, motorul procesului
educativ (urmează a fi detaliate în subtema VI.4.);
6. metodologia folosită: metode şi procedee, calea aleasă
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse (vor fi
detaliate în subtema VI.6 şi tema X);
7. resurse materiale: materiale şi mijloace didactice (vezi
subtema VI.6 şi tema X);
8. forme de organizare a clasei: colectiv, pe grupe sau
individual (vezi subtema VI.6 şi tema X);
9. relaţii interumane: cadru didactic – elev, elev – elev,
între cadrele didactice, cadrul didactic – superior pe
filieră educaţională (nu şi administrativă) (urmează a fi
detaliate în tema XIII);
10. timpul şcolar aferent procesului didactic;
11. mediul fizic şcolar: arhitectură, igienă etc.;
12. contextul: mediul exterior şcolii;
13. rezultatele şcolare obţinute;
14. conexiunea inversă, feed-back-ul, retroacţiunea,
drumul invers de la evaluare la predare, realizat mai cu
seamă în scop formativ.
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Sub aspect operaţional, analiza sistemică a procesului
didactic urmăreşte modul de înlănţuire dinamică şi interdependenţa ce
se stabileşte între componentele structurale ale procesului. Cu alte
cuvinte, mobilitatea elementelor componente ale sistemului, realizată
în virtutea îndeplinirii obiectivelor vizate.
Sub acest aspect putem considera manifestarea mai multe
tipuri de relaţii:
a) în interiorul procesului, între componentele sale;
b) între procesul de învăţământ şi sistemul supraetajat, adică,
sistemul de învăţământ;
c) între componentele procesului de învăţământ (finalităţi,
metode, mijloace) şi componentele mediului social (ideal
social, nivelul tehnicii, grad de cunoaştere) (adap. Cucoş, C.,
1999, p. 117).
Încercând să depisteze relaţiile structurale ale procesului de
învăţământ, I.K. Babanski propune existenţa următoarelor legături:
a)
legătura logică universală – interacţiunea şi
interdependenţa tuturor componentelor procesului;
b)
legătura de tip cauză – efect: situaţie de divizare a legăturii
universale, ce presupune legarea în mod logic a două
elemente, activităţi ale procesului didactic;
c)
legătura funcţională – ca o formă a interdependenţei dintre
componentele procesului, influenţarea unor elemente
determină automat schimbări asupra altora;
d)
o serie de legături care se disting după criteriul succesiunii:
- legături ierarhice – ce este mai sus, ce este mai jos, ce
este mai important: finalităţile educaţionale obligă la
anumite dimensionări ale conţinuturilor şi strategiilor
educaţionale;
- legături de dirijare – ce este mai activ, spre exemplu: un
anumit conţinut conduce la formularea, adoptarea şi
punerea în practică a unei anumite strategii didactice,
deci a unor anumite: metode, mijloace, forme de
organizare şi tipuri de învăţare;
- legături genetice – ce este iniţial, ce urmează: mai
întâi conţinuturile şi metodele de predat şi mai apoi
strategia de evaluare;
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-

legături de funcţionare – care întreţin existenţa unui
fenomen sau obiect: rolul de feed-back al evaluării faţă
de toate componentele procesului de învăţământ;
- legături de dezvoltare – care determină schimbări în
funcţionare: orice inovaţie adusă unui element anume
al procesului are implicaţii directe sau indirecte asupra
tuturor celorlalte componente ale procesului, ca de
pildă abordarea elevului ca obiect-subiect al actului
didactic care a restructurat întreaga arhitectură a
procesului didactic (adap. Babanski, I.K., 1979. p.23).
Trebuie, specificat faptul că cele trei perspective de abordare a
procesului de învăţământ (funcţională, operaţională şi structurală)
sunt absolut complementare unui raţionament ce se doreşte a furniza
o imagine completă asupra procesului, o imagine integrativă şi
totodată comprehensiv – holistă. În virtutea realizării unei asemenea
holograme propunem schema următoare:
Fluxul de intrări
Obiective;
Subiecţii (cadre, elevi);
Conţinutul educaţional;
Principiile didactice;
Resurse materiale;
Relaţii interumane;
Timpul şcolar;
Mediul fizic şcolar;
Contextul extraşcolar.

Activităţile

Fluxul de ieşiri

Predare – Învăţare –
Evaluare:

Rezultatele şcolare
obţinute

Forme de organizare;

Absolvenţii:

Metodologia;

•

Atitudini;

Mijloace didactice.

•

Capacităţi;

•

Cunoştinţe.

conexiunea inversă
Fig.10. Radiografia Procesului de învăţământ

Privind fig. 10 se poate observa uşor că axa operaţională a
procesului didactic, axa predare – învăţare – evaluare transformă
fluxul de intrări (în special o parte a sa – educabilii, căci cealaltă parte
îl fundamentează şi-i creează cadrul / mediul de funcţionare) în flux
de ieşiri, bazându-se pe o logică internă şi fiind în permanenţă
autoreglat prin activităţile de conexiune inversă, care pun în balanţă
relaţia rezultate şcolare obţinute / obiective educaţionale urmărite,
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propuse în prealabil. Prin această „balanţă”, activitatea de conexiune
inversă are menirea de a evalua întregul flux de intrări şi de ieşiri, dar
şi activităţile educaţionale în sine, identificând şi intervenind curativ
asupra eventualelor „elemente patologice” ce pot frâna îndeplinirea
finalităţilor procesului de învăţământ.
VI.4. Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare –
evaluare
Procesul de învăţământ este definibil ca ansamblul
activităţilor de predare – învăţare – evaluare, activităţi comune
cadrului didactic şi elevilor săi; desfăşurate cu ajutorul unei
metodologii şi a unor mijloace didactice specifice în virtutea
realizării unor obiective educative, stabilite anterior.
Abordarea procesului didactic ca relaţie predare – învăţare –
evaluare presupune analiza celor trei tipuri distincte de activităţi –
cele de predare, învăţare şi evaluare – precum şi a relaţiilor de
interacţiune şi interdependenţă ce se stabilesc între acestea.
Chiar dacă a preda a însemnat întotdeauna a transmite un
cumul de cunoştinţe, un conţinut de învăţământ şi chiar dacă această
caracteristică a predării este, indiscutabil, perenă, predarea ca
activitate didactică nu poate fi limitată doar la atât. Iată, în acest sens
şi alte accepţiuni ce pot fi date predării:
• discurs didactic conceput în scopul instruirii;
• formă specifică de comunicare interumană şi culturală;
• un sistem specific de acţiuni de inducere a învăţării;
• o simplă mijlocire de elemente de conţinut al învăţământului.
Privită în ansamblul ei predarea conferă cadrului didactic mai
multe roluri. Potrivit lui H. Morine şi G. Morine, ar exista şase roluri
didactice ale educatorului: furnizor de informaţii; model de
comportament; creator de situaţii de învăţare; consilier şi orientator;
evaluator şi terapeut; organizator şi conducător. Potrivit orientărilor
pedagogice moderne am adăuga ca şi rol distinct, deşi s-ar putea
include în cel de creator de situaţii de învăţare, rolul de mobilizator al
elevului, potrivit căruia cadrul didactic are datoria de a determina
implicarea activă a elevului în activitatea de predare.
În virtutea activităţii sale de predare cadrul didactic trebuie să
desfăşoare următoarele tipuri de acţiuni:
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1. să stabilească obiectivele operaţionale ale activităţii de predare;
2. să determine conţinutul de învăţământ utilizat pentru atingerea
obiectivelor;
3. să planifice modul de procedură al schimbărilor dorite a se realiza
în urma activităţii de predare (formularea strategiei didactice);
4. să organizeze şi să dirijeze activitatea planificată;
5. să organizeze cadrul situaţiei educaţionale care favorizează cel
mai bine realizarea obiectivelor propuse;
6. să conceapă şi să aplice o modalitate de control a îndeplinirii
obiectivelor propuse.
Luând în calcul activitatea de predare, Kneller o consideră
alcătuită din trei categorii de variabile: independente (care ţin de
comportamentul cadrului didactic); dependente (care vizează
comportamentul elevului) şi intermediare (care vizează trei
subdomenii de interes: cunoştinţele anterioare ale elevilor; sistemul
motivaţional al celor doi actori şi mecanismele psihologice asociate
procesului de cunoaştere). Aceste categorii de variabile se pot corela
într-o activitate curentă în diverse moduri, ca de exemplu: activitatea
profesorului determină activitatea elevilor (predarea dominată de
variabila independentă); activitatea elevilor precede pe cea a cadrului
didactic (predarea dominată de variabila dependentă).
Potrivit particularităţilor situaţiei educaţionale, precum şi a
specificului activităţii de învăţare se poate considera că orice
activitate de predare poate fi gândită sub următoarele trei forme:
1. Predare unidirecţională, cadru didactic – elev: se realizează
atunci când cadrul didactic este singurul actor educaţional activ al
activităţii de predare, elevul are doar rolul pasiv, de receptor;
2. Predarea bilaterală, cadru didactic – elev – cadru didactic:
cadrul didactic întreţine un dialog diferenţiat cu elevii, având în
vedere capacităţile lor intelectuale;
3. Predare mulţidirecţională, cadru didactic – elev – elev – cadru
didactic: cadrul didactic facilitează iniţiativa elevilor şi dialogul
constructiv dintre aceştia. Acest tip de predare declanşează o
secvenţă de învăţare participativă – activă, cu reale valenţe
formative.
Analiza acestor modalităţi de predare din punct de vedere al
eficienţei lor pentru actul învăţării nu ne relevă un tip mai eficient
decât altul în orice situaţie. Prin adecvarea lor la caracteristicile
actului de învăţare solicitat precum şi la obiectivele educaţionale
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urmărite, oricare din aceste tipuri de predare poate aduce rezultatele
scontate, poate fi eficient.
Prin predare ca şi activitate a cadrului didactic se înţelege ansamblul
acţiunilor desfăşurate de acesta în cadrul lecţiei prin care organizează,
conduce şi îndrumă activitatea de învăţare a elevilor. Trebuie specificat
faptul că pedagogia modernă solicită integrarea activă a elevului în
activitatea de predare, integrare realizată în virtutea sloganului „elevul
obiect / subiect al actului didactic”, formulând astfel opinia că predarea
este activitatea comună a celor doi actori educaţionali, chiar dacă cadrul
didactic are rolul principal în cadrul ei.
Învăţarea este definită psihologic ca o modalitate superioară de
adaptare a individului la mediu şi a mediului la individ, a cărei
esenţă constă în asimilarea activă de informaţii (aspect informativ) şi
restructurare psihocomportamentală (aspect formativ).
Învăţarea este una din activităţile umane fundamentale, având
un motiv, un scop şi o structură proprie. Structura activităţii de
învăţare are următoarea alcătuire: 1) receptarea – presupune
înregistrarea stimulilor; 2) înţelegerea – presupune realizarea unei
performanţe specifice, precum şi posibilitatea de a preciza ce anume
s-a însuşit; 3) stocarea – este de fapt echivalentă cu păstrarea în
memorie a informaţiei însuşite pentru o anumită perioadă de timp; 4)
reactualizarea – presupune găsirea în memorie şi activarea
elementului însuşit, ea se poate realiza fie prin recunoaştere (în
prezenţa stimulului), fie prin reproducere (în absenţa stimulului).
Activitatea de învăţare şcolară este o „formă particulară a
învăţării umane, ea realizându-se într-un cadru instituţionalizat –
şcoala – sub îndrumarea şi conducerea unor specialişti – educatori,
învăţători, profesori etc.” (Jinga, I.; Istrate, E., 2001, p.185).
Literatura de specialitate prezintă numeroase clasificări ale
activităţii de învăţare. În cele ce urmează vom prezenta doar câteva
din cele ce sunt relevante din punctul de vedere al procesului didactic.
După modul în care se face reactualizarea avem: învăţare prin
recunoaştere şi învăţare prin reproducere.
După modul în care este înţeleasă şi concepută activitatea de
învăţare avem următoarele tipuri: învăţarea ca proces (o succesiune de
operaţii care vizează o anumită finalitate); învăţarea ca produs
(ansamblu de rezultate concretizate în noi cunoştinţe, capacităţi şi
atitudini) şi învăţarea în funcţie de diverşi factori (proces influenţat de
diverşi factori – interni, ce ţin de cel ce învaţă şi externi, ce ţin de mediul
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în care se desfăşoară activitatea). Pentru a clarifica această ultimă
perspectivă de abordare a învăţării, profesorul Ioan Cerghit propune o
schemă comprehensivă, schemă ce o prezentăm în figura 11.
O altă clasificare a învăţării, adecvată procesului didactic este
realizată de profesorul Nicolae Oprescu. Acesta propune, în funcţie
de nivelul de implicare al factorului cognitiv în actul învăţării,
următoarele tipuri de învăţare: învăţare receptiv-reproductivă (bazată
pe reţinerea şi relatarea fidelă a informaţiei); învăţare inteligibilă
(bazată pe înţelegerea celor însuşite); învăţare operatorie (sub forma
unor exerciţii însoţite de proba corectitudinii lor); învăţare creativă
(presupune a învăţa acele cunoştinţe pe care educabilul le-a produs
singur) – acestei ultime clasificări îi vom acorda un spaţiu mult mai
mare în tema X, strategia didactică.
F
A
C
T
O
R
I

Factori
Biologici
(erditate,
vârstă, sex
etc.)

Factori
Psihologici
(motivaţie,
voinţă,
capacităţi, etc.)

Î.

I
N
T
E
R
N
I

F
A
C
T
O
R
I

Organizarea
şcolară
(scop, conţinut,
principii, relaţii
interumane
etc.)

E
X
T
E
R
N
I

Factori
socioculturali
(mediu
familial,
economic,
cultural etc.)

Fig.11. Factori învăţării şcolare, adaptare – Ioan Cerghit, 1988.

Abordând cea de-a treia activitate a trinomului acţional al
procesului didactic, cea de evaluare, o vedem ca o componentă,
predominantă formativă, a procesului de învăţământ, care prin
compararea rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse şi
planificate, urmăreşte autoreglarea şi eficientizarea procesului
didactic. Acestei activităţi, de natură pedagogică, îi vom acorda un
spaţiu mult mai mare în tema XII (dedicată în întregime evaluării
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educaţionale). Acum ne vom rezuma la a prezenta relaţiile ce se
stabilesc între ea şi celelalte două activităţi ale procesului paideutic.
Cele trei tipuri de activităţi didactice (predarea, învăţarea şi
evaluarea) se află, în cadrul procesului de învăţământ în relaţii de
interacţiune şi independenţă, condiţionându-se şi completându-se
reciproc în virtutea îndeplinirii obiectivelor educaţionale urmărite de
proces. Deci, relaţiea dintre ele este una de natură dialectică.
Să presupunem un moment „0” al predării „P0”, acesta va
determina un moment „0” al învăţării „Î0” şi împreună un moment
„0” al evaluării „Ev.0”. Acest moment „Ev.0” influenţează în sens
invers procesul, determinând, după corectarea eventualelor erori ale
procesului – prin acţiunea de retroacţiune, un moment superior de
predare, bunăoară momentul „P1” şi concomitent cu acesta momentul
de învăţare „Î1.”. Ciclul este reluat într-o manieră spiralată până la
îndeplinirea tuturor obiectivelor procesului de învăţământ şi
transformarea educabililor intraţi în absolvenţi ai sistemului. În acest
sen vom prezenta, în scop didactic, schema comprehensivă de mai
jos, vezi fig. 12.
Se poate observa uşor că suntem adepţii teoriilor moderne ale
pedagogiei, care consideră cele trei activităţi ale procesului paideutic
ca fiind comune atât cadrului didactic, cât şi elevului, chiar dacă
există în fiecare un actor principal (predare – profesor, învăţare –
elev, evaluare – „cuplul didactic”) şi nu a celor ale pedagogiei
tradiţionale care limitau activitatea de predare doar ca atribut al
cadrului didactic şi pe cea de învăţare doar ca atribut al educabilului.
P

Î.

E

Aspect dominant:
logic
Subiectul activităţii:
comună celor doi
actori

Aspect dominant:
psihologic
Subiectul activităţii:
comună celor doi
actori

Aspect dominant:
pedagogic
Subiectul activităţii:
comună celor doi
actori

Conexiunea inversă
Fig. 12. Relaţia predare – învăţare – evaluare
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Suntem, deci, adepţii unei pedagogii participativ – active, ai
unui demers didactic bine gândit, reieşit dintr-o adevărată
înţelepciune pedagogică care, nu are de a face cu clişee, cu reţete, ci
cu un mod corect de a raţiona în virtutea realizării unei personalităţi
active şi creatoare a educabililor concreţi cu care se lucrează. Într-o
lume a schimbărilor rapide şi permanente doar un demers didactic
înţelept (o gândire pedagogică holistă şi integrativă în acelaşi timp)
poate fi salvarea educaţiei dintr-o mediocritate, rutină şi redundanţă
păcătoase atât pentru educabil, cât şi pentru educator şi societate.
VI.5. Procesul de învăţământ ca act de comunicare
„Procesul de învăţământ este, prin excelenţă, un proces de
comunicare, între profesor şi elevi având loc un permanent schimb de
mesaje al căror scop principal este realizarea unor obiective
pedagogice, în condiţii optime” (Jinga, I., Istrate, E., 2001, p.187).
Comunicarea didactică poate fi definită ca un schimb de
mesaje, între profesor şi elev. Comunicarea este o componentă
esenţială a procesului didactic. Adesea reuşita actului pedagogic este
asigurată de calitatea comunicării. Comunicarea didactică se distinge
prin câteva particularităţi:
• Este în concordanţă cu obiectivele educaţionale urmărite de proces;
• Este o comunicare care asigură un transfer important de
informaţie, conţinut „purtător de instruire”;
• Este un efect la învăţării, dar şi generează învăţare;
• Generează învăţare, educare şi dezvoltare prin implicarea activă –
participativă a educabilului în actul didactic.
Pentru a fi cât mai eficientă, comunicarea didactică trebuie să
folosească toate canalele posibile ale comunicării umane, să prezinte
anumite caracteristici, să respecte anumite reguli şi să ocolească o
serie de posibile obstacole.
Comunicarea didactică se realizează oral cca. 70% din timpul
de instruire, iar restul în scris, pe cale vizuală şi prin gesturi. Cele mai
eficiente momente de comunicare, din punct de vedere educativ, sunt
cele în care se îmbină simultan mai mulţi analizatori.
O comunicarea didactică eficientă trebuie să manifeste
anumite caracteristici:
• la nivelul cadrului didactic:
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claritatea mesajelor;
evitarea formulărilor ambigue;
structura logică a mesajelor transmise;
prezentarea interesantă a materiei predate;
asigurarea unui climat adecvat comunicării.
• la nivelul educabilului:
să menţină concentrată atenţia;
să posede cunoştinţele anterioare necesare învăţării curente;
să fie motivaţi pentru a învăţa;
să cunoască limbajul folosit de profesor etc.
Între obstacolele care apar mai frecvent în comunicarea
didactică amintim:
supraîncărcarea mesajului pe unitatea de timp şcolar;
utilizarea unui limbaj sofisticat în comparaţie cu potenţialul educabililor;
dozarea neuniformă în timp a materialului de predat,
starea de oboseală şi / sau de sănătate a subiecţilor;
climatul tensionat sau zgomotos etc.
Pentru perfecţionarea comunicării didactice, educatorul
trebuie să cunoască şi să respecte anumite reguli, între care profesorul
Jinga I. specifică următoarele:
vorbirea corectă, deschisă şi directă;
încurajarea feed-back-ului din partea elevilor;
ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoarea mesajelor primite
din partea elevilor, concomitent cu efortul de a înţelege exact
sensul mesajelor;
folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru
acelaşi tip de mesaj (de regulă orală şi vizuală concomitent, dar
nu este lipsită de interes nici folosirea nonverbalului);
repetarea mesajelor mai complexe (Jinga, I., Istrate, E., 2001,
p.p. 187 - 188).
Examinat din prisma teoriei comunicării, orice proces de
comunicare, chiar şi cel didactic reprezintă un transfer de informaţie de la
o sursă – emiţător la alta – receptor. În consecinţă comunicarea presupune:
un emiţător „E”;
unul sau mai mulţi receptori „R”;
repertoriul emiţătorului „RE” – ansamblul cunoştinţelor şi experienţelor
anterioare cu care emiţătorul se angajează în actul de comunicare;
repertoriul receptorului „RR” – ansamblul cunoştinţelor şi experienţelor
anterioare cu care receptorul se angajează în actul de comunicare;
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repertoriul comun al emiţătorului şi al receptorului „RE * RR” –
ansamblul cunoştinţelor şi experienţelor anterioare pe care
emiţătorul şi receptorul le au în comun şi pe baza cărora se
realizează procesul de comunicare;
canalul de comunicare (vezi fig.13 .).
După cum se poate observa între cei doi poli se interpune
canalul de comunicare pe traseul căruia pot interveni perturbaţii
diferite: zgomote, suprapunere de sunete, auz defectuos, voce slabă
etc. Din practica curentă am observat că un anumit nivel al
perturbaţiilor pe canalul de comunicare poate fi tolerat, ca să nu
spunem că este chiar indicat dacă este la nivelul optim admis. La ce
ne referim ?! Am observat de multe ori că o clasă activă produce, mai
cu seamă în timpul secvenţelor de lucru în grup, un „zumzet” rezultat
al convorbirii productive. Acest „zumzet productiv”, în opinia
noastră, este un perturbaj care poate fi tolerat şi, uneori, chiar stimulat
în cadrul comunicării didactice.
Dialogul educator – educat este facilitat de dubla calitate a
personajelor de a fi pe rând emiţător şi receptor. Dacă a comunica
înseamnă a transmite şi a recepta presupune a reţine, atunci ne putem
da seama că o comunicare devine posibilă atunci când cele două
repertorii au ceva în comun, se intersectează. Dacă sfera celor două
repertori nu se intersectează, comunicarea nu este posibilă.
Comunicarea didactică are un caracter bilateral, dat de mobilitatea de
roluri ce se manifestă între cadrul didactic şi elevii săi.
E.

M.E.
M.E*M.R.

canal

M.R.

R.E.
R.E.*R.R.

R.

R.R.

Fig. 13. Modelul comunicării depline, adaptat după W. Mayer Epller;
R = mesaj semantic, convorbire verbală.
M = mesaj ectosemantic, convorbire nonverbală.
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Orice formă de comunicare s-ar folosi, eficienţa ei este
influenţată, în primul rând, de calitatea transmiterii, care depinde în
special de personalitatea profesorului, de relaţia educator – educat şi
de contextul psihosocial al comunicării.
Eficienţa comunicării depinde de nivelul de dezvoltare psihică
a receptorului şi de participarea lui activă la procesul de comunicare.
Educatorul trebuie să se exprime la nivelul cognitiv al educabililor cu
care îşi desfăşoară activitatea, pentru aceasta el trebuie să-şi cunoască
foarte bine clasa şi nivelul ei de dezvoltare intelectuală.
Calitatea comunicării este, de altfel, influenţată şi de sistemul de
codificare / decodificare folosit de agenţii procesului comunicativ. După
cum ştim transmiterea unui mesaj presupune folosirea unui limbaj
specific. Codul este un ansamblu de semne cu semnificaţiile lor verbale
dar şi nonverbale. Ca receptori, educabilii trebuie să decodifice ceea ce le
este comunicat, iar pentru această operaţiune au nevoie să cunoască
sistemul de decodare, deci să cunoască codul – altminteri comunicarea nu
este posibilă. În caz contrar, educabilul riscă să atribuie alte semnificaţii
mesajului pe care-l recepţionează. Momentul oportun al comunicării este
sesizarea sensului comunicării.
Trecerea de la codificare la decodificare întâmpină dificultăţi
în actul didactic şi din cauza tendinţei de prezentare sub formă
deductivă a unor conţinuturi, contrar necesităţii de a le primi inductiv
şi cu explicaţii a educabililor, mai cu seamă a celor mai mici.
În absenţa cunoaşterii contextului comunicării pot apărea diferenţe
de percepere şi de înţelegere, de aici necesitatea coordonării depline între
datele transmise şi operaţiunea de recepţie a conţinuturilor transmise.
Eficacitatea comunicării este dată şi de existenţa unei permanente
comunicări inverse sub formă de feed – back, menită să coreleze cele
două repertorii. Această corelare se poate face şi de către educator prin
întrebări simple puse la momentul oportun. După răspunsul la aceste
întrebări cadrul didactic poate decide următorul pas în actul pedagogic.
Pot apărea dificultăţi în comunicare şi din cauza volumului
mare de informaţie, de aceea, este de datoria cadrului didactic să
determine cantitatea maximă de informaţie ce trebuie transmisă şi
reţinută de educabilii săi.
Desigur, nu putem să nu observăm că nu poate exista un
proces didactic eficient fără un proces de comunicare eficient. Ca
atare, importanţa actului comunicării în cadrul procesului paideutic
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este indiscutabilă, de aceea de multe ori cele două procese sunt
considerate sinonime absolute.
VI.6. Didactica modernă, procesul de învăţământ
şi teoria spaţiului de instruire
Dacă didactica clasică a studiat clasa de elevi mai cu seamă
sub aspect organizatoric / static oarecum, didactica contemporană
vizează clasa de elevi ca un mediu educaţional dinamic, axându-şi
cercetările pe „aspecte socio-relaţionale şi pe dinamică cognitivă –
afectivă – socială şi educaţională” (Romiţă, B.I., 2000, p.50).
Din punct de vedere didactic clasa de elevi reprezintă „spaţiul
destinat eminamente procesului instructiv-educativ, având ca
finalitate dezvoltarea proceselor intelectuale şi a motivaţiei pentru
studiu în condiţiile unei omogenităţi relative a compoziţiei interne a
colectivului” (Romiţă, B.I., 2000, p.50).
Perspectiva didactică asupra clasei de elevi are la bază teoria
spaţiului de instruire – educare.
Această teorie priveşte procesul de învăţământ ca unul
complex influenţat de mai mulţi factori. Între aceştia, cei mai
importanţi sunt cei prezentaţi în figura de mai jos:
La ce ?
S.

De ce ?
O.
C.D.
Predare – Învăţare – Evaluare

Cum ?
St.

E.

Ce ?
C.

Fig. 14. Spaţiul de instruire

Analiza figurii de mai sus ne relevă un spaţiu de instruire
pentru realizarea unei situaţii instructiv – educative oarecare. Cazul
este unul de gen universal-valabil. În orice spaţiu de instruire cadrul
didactic şi elevul sunt elementele centrale, fiind pe rând sau simultan
97

subiecţi / obiecţi ai procesului de predare – învăţare – evaluare în
vederea realizării unor obiective educaţionale, prin transmiterea unui
anumit conţinut de învăţământ, modelat cu ajutorul unei strategii
didactice. De obicei, această strategie este concepută de cadrul
didactic, dar nu este imposibilă şi tocmai de aceea este şi de dorit
implicarea activă şi a educabilului în realizarea şi, mai cu seamă, în
aplicarea strategiei didactice. Toate acestea sunt concepute şi se
manifestă sub influenţa unui sistem de coordonate socioculturale.
1. cadrul didactic(C.D.) – subiect al actului de instruire – educare;
2. educabilul (E.) – pe care teoriile pedagogiei moderne îl consideră
subiect / obiect al procesului de predare – învăţare – evaluare.
Educabilul trebuie să fie parte activă a procesului didactic,
implicându-se în modul de organizare şi desfăşurare al acestuia,
alături de cadrul didactic, ca un proces ce-i priveşte direct, şi în
aceiaşi măsură pe ambii parteneri educaţionali;
3. conţinutul transmis (C.) – trebuie privit ca fiind materialul asupra
căruia cei doi actori educaţionali operează în virtutea îndeplinirii
obiectivelor educaţionale urmărite;
4. obiectivele educaţionale (O.) – finalităţile la care se doreşte a se
ajunge în urma activităţii de predare – învăţare – evaluare, dar şi
cele la care se ajunge efectiv, acestea ca punct de plecare pentru
noile faze ale procesului didactic;
5. metodele (M.) – calea aleasă de actorii actului educaţional pentru
a ajunge la obiectivele educaţionale urmărite;
6. mijloacele (m.) – diverse materiale educaţionale care prin
combinarea lor cu metodele şi procedeele didactice constituie un
suport deosebit pentru creşterea eficienţei şi a randamentului
procesului educaţional, în drumul său spre atingerea obiectivelor
educaţionale urmărite;
7. sistemul influenţelor socioculturale (S.) – sistemul de norme,
valori, principii şi credinţe care influenţează formularea
obiectivele educaţionale, dar şi atitudinea subiecţilor didactici faţă
de procesul educativ;
8. strategia didactică (St.) – modalitatea în care cadrul didactic
conduce procesul de predare – învăţare – evaluare prin
combinarea metodelor, mijloacelor, tipurilor de învăţare şi
modalităţilor de organizare a clasei de elevi spre îndeplinirea
obiectivelor educative propuse. Nu vom detalia aici problematica
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strategiei didactice deoarece aceasta este o chestiune delicată
căreia îi vom acorda în întregime o temă, tema X.
Fiecare din aceşti factori reprezintă o dimensiune a spaţiului de
instruire, totalitatea lor construind spaţiul de instruire ca atare. Pentru
fiecare proces didactic, trebuie găsită combinaţia optimă între aceşti
factori.
Combinarea factorilor spaţiului de instruire se face de către cadrul
didactic în funcţie de:
concepţia pedagogică dominantă a epocii şi a cadrului
didactic ca individ;
obiectivele educative urmărite;
natura conţinutului;
experienţa anterioară a educabililor cu care lucrează,
experienţă considerată atât ca grup cât şi individual;
normativitatea didactică;
dotarea materială de care se dispune la un moment dat;
timpul şcolar disponibil.
Această sarcină a combinării factorilor spaţiului educaţional
revine cadrului didactic care este, alături de educabil, unul din cele
două elemente centrale ale spaţiului de instruire şi se concretizează în
planificări şi proiecte de lecţie. Cel de al doilea element central al
spaţiului educativ, educabilul, devine activ în situaţii de organizare şi,
mai cu seamă, în desfăşurarea efectivă a procesului paideutic.
Cadrul didactic nu trebuie să scape din vedere că în momentul
organizării activităţii de predare – învăţare, pedagogia modernă îi
cere să considere educabilul parte activă a acesteia şi să-l trateze ca
atare. Nerespectarea acestor cerinţe elementare duce la crearea unui
proces didactic stereotip, plictisitor şi care nu ia în calcul elementare
teorii ale pedagogiei moderne, menite să crească eficienţa procesul
didactic.
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DE REŢINUT :
1. didactica este teoria generală a procesului de învăţământ; a fost
lansată de Comenius prin lucrarea „Didactica Magna”; prin
aplicarea ei la diverse discipline de studiu au luat naştere
didacticile speciale sau metodicile diferitelor discipline;
2. procesul de învăţământ îndeplineşte trei funcţii (informativă,
formativă şi educativă) de la acestea se desprind două caractere
(informativ-formativ şi formativ -educativ);
3. abordat sistematic procesul de învăţământ este un ansamblu de
elemente aflate în interacţiune şi interdependenţă care vizează
realizarea unor obiective educative prestabilite;
4. procesul de învăţământ este definibil ca ansamblul activităţilor
de predare – învăţare – evaluare, activităţi comune cadrului
didactic şi elevilor săi; desfăşurate cu ajutorul unei metodologii
şi a unor mijloace didactice specifice în virtutea realizării unor
obiective educative, stabilite anterior;
5. predarea – activitatea cadrului didactic realizată ca ansamblul
acţiunilor desfăşurate de acesta în cadrul lecţiei prin care
organizează, conduce şi îndrumă activitatea de învăţare a
elevilor;
6. învăţare şcolară este o „formă particulară a învăţării umane, ea
realizându-se într-un cadru instituţionalizat – şcoala – sub
îndrumarea şi conducerea unor specialişti – educatori, învăţători,
profesori etc.” (Jinga, I.; Istrate, E., 2001, p.185);
7. evaluarea este o componentă, predominant formativă, a
procesului de învăţământ, care prin compararea rezultatelor
obţinute cu obiectivele propuse şi planificate, urmăreşte
autoreglarea şi eficientizarea procesului didactic;
8. relaţia predare – învăţare – evaluare este una dialectică;
9. prin natura sa procesul de învăţământ este o relaţie de comunicare
interumană şi culturală;
10. în centrul spaţiului de instruire modern stă activitatea de
predare – învăţare – evaluare, comună cadrului didactic şi
elevului în egală măsură.
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Activităţi de seminar:
1. Prezentaţi parcursul evolutiv al didacticii ca teorie generală a
procesului de învăţământ, de la momentul Comenius şi până în
prezent.
2.Pornind de la funcţiile şi caracterele procesului de învăţământ
prezentaţi cel puţi cinci exemple concrete de activităţi didactice
pentru fiecare dintre acestea.
3.Amintiţi-vă cea mai bună oră de curs sau seminar (în funcţie de
impresia care a avut-o asupra d-voastră) şi analizaţi-o potrivit
uneia din perspectivele de mai jos:
a. proces de învăţământ – abordare sistemică;
b. proces de învăţământ ca relaţie predare – învăţare –
evaluare;
c. proces de învăţământ ca act de comunicare;
d. procesul de învăţământ din perspectiva teoriei spaţiului de
instruire.
OBS: analiza se face pornind de la exemple concrete şi
vizează aspecte pozitive / negative, precum şi modul în care ar fi
putut fi evitate aceste aspecte negative.
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Tema VII
Normativitatea educaţională
Obiectivele temei – după parcurgerea temei VII veţi fi capabili:
1. să definiţi conceptele: normativitate didactică, principiu, normă, regulă
didactică;
2. să justificaţi suportul ştiinţific al principiilor didactice;
3. să prezentaţi, folosind exemple concrete, funcţiile principiilor didactice;
4. să explicaţi relaţiile sistemice ce au loc între diversele principii didactice;
5. să furnizaţi exemple concrete de aplicare în practică a fiecăruia dintre
cele şapte principii didactice.

Structura temei VII :
VII.1. Conceptul de normativitate educaţională
VII.2. Suportul ştiinţific al principiilor didactice
VII.3. Funcţiile principiilor didactice
VII.4. Sistemul principiilor didactice
VII.4.1. Principiul integrării organice a teoriei cu practica
VII.4.2. Principiul respectării particularităţilor de vârstă şi individuale
VII.4.3. Principiul învăţării sistematice şi continue
VII.4.4. Principiul intuiţiei
VII.4.5. Principiul participării conştiente şi active a educabilului
VII.4.6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
VII.4.7. Principiul conexiunii inverse

Bibliografie :
1. Cerghit, I.; Vlăsceanu, L. – Curs de pedagogie – Universitatea
Bucureşti; 1988;
2. Cucoş, C. – Pedagogie – ed Polirom, Iaşi, 2002;
3. Jinga, I.; Istrate, E. – Manual de pedagogie – ed. All, Bucureşti, 2001;
4. Nicola, I.– Pedagogie – E.D.P., Bucureşti, 1994;
5. Preda, V. – Principiile didactice, în viziunea psihologiei educaţiei şi
dezvoltării – ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995;
6. Radu, I., T.; Ionescu, M – Didactică modernă – ed. Dacia; ClujNapoca; 1995.
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VII.1. Conceptul de normativitate educaţională
În educaţie, normativitatea este regăsibilă la cel puţin două
niveluri. Potrivit profesorului Constantin Cucoş acestea sunt:
A) instituţional – normativitatea reflectată de legislaţia educativă
în vigoare la un moment dat, aspect ce ţine mai cu seamă de
factorul politic şi mai puţin de cel educaţional propriu-zis;
B) funcţional sau didactic – normativitatea care reglementează
desfăşurarea efectivă a activităţii educaţionale concrete,
aspect influenţat şi care influenţează la rândul său
procesualitatea actului didactic (adap. Cucoş, C., 1999, p.54).
Normativitatea unui domeniu, cel educaţional în cazul nostru,
cuprinde ansamblul principiilor, normelor şi regulilor ce
reglementează modul de structurare şi de acţiune optimă în cadrul
acelui domeniu.
Normativitatea presupune un anumit grad de generalitate.
Raportându-ne la cele două categorii normative regăsite în arealul
educaţional putem afirma că: normativitatea legislativă este o
constantă (la un anumit moment dat, interval în care se află în
vigoare), cerându-se a fi respectată de toţi, întocmai şi permanent;
normativitatea didactică poate fi abordată în funcţie de câteva
variabile, fiind constituită ca expresie a unor acumulări de experienţă
paideutică exemplară.
Cu alte cuvinte gradul de obligativitate nu este permanent acelaşi
pentru toate principiile didactice, el diferă în funcţie de următoarele
variabile:
• elementele strategiei didactice;
• personalitatea cadrului didactic;
• particularităţile educabililor concreţi cu care se lucrează;
• particularităţile situaţiei şcolare concrete.
Să nu înţelegem prin aceasta că principiile didactice ar fi
construcţii subiective, ba din contră ele sunt formulate într-o manieră
absolut obiectivă, independent de voinţa sau interesul unui cadru
didactic. Prin afirmaţia de mai sus, vrem să atragem atenţia că
interiorizarea unui conţinut, fie el şi un principiu didactic, este o
chestiune care se realizează într-o manieră personală de diferiţii
subiecţi intraţi în contact cu acesta. Fiecare cadru didactic îşi pune
amprenta personală asupra modului de înţelegere şi aplicare a unui
principiu. O altă chestiune pe care dorim să o semnalăm ar fi
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următoarea: în funcţie de particularităţile situaţiei şcolare concrete ce
urmează a fi abordată, variază modul de aplicare, sub sensul
priorităţii şi relevanţei pentru context, al principiilor didactice.
Etimologic, termenul de principiu îţi găseşte originea în cuvintele
principium (cel dintâi) şi princeps (cel mai important), având sensul
de teză, idee generală, care stă la baza tuturor celorlalte şi care
orientează cursul comun al mai multor elemente dintr-un anumit
domeniu. Astfel, principiul didactic poate fi definit ca o teză cu un
caracter general şi director, expresie a legităţii procesului educativ
care orientează cursul activităţii comune a educatorului şi educatului
în virtutea realizării obiectivelor educaţionale urmărite.
Potrivit unor pedagogi, de pildă Victor Ţârcovnicu – 1975, putem
distinge în cadrul normativităţii didactice între: principiu, normă şi
regulă didactică. Această distincţie se face în funcţie de nivelul de
generalitate al enunţului respectiv. Astfel, principiul are cel mai mare
grad de generalitate, iar regula cel mai mic, fiind practic un enunţ care
reglementează rezolvarea doar a unor situaţii concrete de acelaşi tip.
Primul pedagog modern care prezintă şi teoretizează
principiile didactice este pedagogul ceh Ian Amos Comenius, chiar
înainte de monumentala sa lucrare Didactica Magna. Aproape toate
principiile didactice recunoscute în prezent îşi au originea în gândirea
pedagogului ceh.
Un element de normativitate didactică poate îmbrăca două forme:
una pozitivă – exprimă ceea ce este bine a se face şi alta negativă –
exprimă ce nu este recomandat a fi făcut în procesul didactic. Trebuie
specificat faptul că indiferent de forma pe care o îmbracă un principiu
didactic, el are menirea de a-l instrumentaliza pe educator cu un cumul
normativ în virtutea evitării empirismului şi al diletantismului educaţional
şi nu de a dogmatiza sau de a formula modele educaţionale stereotipe.
Acest ultim aspect este un pericol al normativităţii educaţionale, un posibil
aspect nociv, care, dacă nu este cunoscut şi prevenit, poate dăuna grav
procesului paideutic.
Astfel, numai o înţelegere profundă a normativităţii didactice
şi o aplicare pe măsură a acesteia de către cadrul didactic poate duce
la îndeplinirea menirii ei, eliminarea amatorismului educaţional,
căci, din păcate, la nivelul simţului comun, oricine crede că se poate
erija în prestator de educaţie şi nu puţine sunt cazurile când aşa-zişi
pedagogi o fac sub tutela instituţiei şcolare, fără a cunoaşte măcar
elementare noţiuni de pedagogie şi didactică .
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VII.2. Suportul ştiinţific al principiilor didactice
Am pomenit mai sus faptul că principiile didactice sunt
enunţuri absolut obiective, rezultate ale unor experienţe paideutice
exemplare din punct de vedere al eficienţei lor. Acest caracter
obiectiv al principiilor didactice este dat tocmai de suportul lor
ştiinţific.
Învăţarea se bazează pe mecanisme neuropsihice supuse unor
legi, ca cele ale: cunoaşterii, învăţării, informaţiei şi comunicării,
comportamentului uman şi dezvoltării individuale. Pentru ca acţiunea
acestor legi să fie eficientă trebuie respectate anumite condiţii
universal valabile şi esenţiale pentru toate situaţiile de învăţare.
Aceste cerinţe şi condiţii se regăsesc în principiile didactice.
Pentru formularea unor principii şi norme educaţionale eficiente
în virtutea realizării obiectivelor educaţionale propuse, trebuie să se ţină
cont de:
• legile mecanismelor neuro-psihice;
• logica didactică;
• logica ştiinţei ce urmează a fi predată (în cazul formulării
principiilor didacticilor speciale).
Ţinând cont de aceste elemente, formularea principiilor didactice
este o chestiune absolut obiectivă şi independentă de voinţa oricărui
cadru didactic.
Principiile didactice sunt verificate în decursul unei îndelungate
practici paideutice, iar cunoscute şi aplicate în mod adecvat dau
posibilitatea organizării şi conducerii unor situaţii de învăţare
eficiente. Din interacţiunea principiilor didactice cu personalitatea
educatorului rezultă stilul didactic de predare al acestuia.
VII.3. Funcţiile principiilor didactice
În activitatea educaţională, principiile didactice îndeplinesc mai
multe funcţii. Conform profesorului Constantin Cucoş acestea sunt
următoarele: de orientare, de prescriere, de reglare şi normativă.
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Funcţia de orientare – îndrumă traseul educativ spre direcţia
realizării obiectivelor propuse de cadrul didactic;
Funcţia normativă – formulează şi impune respectarea unor
reguli psihologice, pedagogice, deontologice şi ştiinţifice;
Funcţia de prescriere – formulează tratamente şi moduri
concrete de abordare eficientă a unor situaţii concrete de învăţare;
Funcţia de reglare – activitatea educativă necesită o ajustare
permanentă, mai cu seamă atunci când rezultatele la care se ajunge nu
sunt cele propuse iniţial, acest fapt este fundamentat prin intermediul
principiului conexiunii inverse (adap. C., Cucoş, p.56).
Pentru realizarea unui proces educativ eficient aceste funcţii ale
principiilor didactice sunt vizate concomitent, integrativ şi integral.
VII.4. Sistemul principiilor didactice
Potrivit unor autori (Preda Vasile, 1995) principiile didactice
au un triplu caracter: general, deschis şi sistemic.
Caracterul general este dat de faptul că principiile vizează toate
componentele structural – funcţionale ale procesului de învăţământ,
precum şi totalitatea activităţilor şi disciplinelor, indiferent de nivelul de
şcolaritate la care acestea se adresează.
Caracterul deschis este dat de faptul că principiile nu sunt formulate
o dată pentru totdeauna. De-a lungul istoriei lor, principiile au suferit
modificări atât ca număr, cât şi ca formă. Deci, unele au dispărut, altele au
luat naştere, dar toate au evoluat transformându-şi forma în funcţie de
natura arealului educaţional curent. Evoluţia principiilor didactice de-a
lungul timpului a depins şi depinde de următorii factori:
• impactul socialului în educaţie;
• noile date ale pedagogiei;
• evoluţia psihologiei.
Caracterul sistemic al principiilor didactice are două niveluri:
unul intern şi celălalt extern.
Caracterul sistemic intern se referă la faptul că principiile
interacţionează între ele, aflându-se în relaţii de interdependenţă şi
constituind un ansamblu. Astfel, pentru realizarea unui proces didactic
eficient este necesară aplicarea simultană şi permanentă a tuturor
principiilor, care se prezintă, de fapt, sub forma unui veritabil sistem.
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Caracterul sistemic extern presupune interacţiunea principiilor
didactice cu toate celelalte componente ale procesului didactic
(finalităţi, conţinuturi, metode, mijloace, forme de organizare,
activităţi etc ) şi cu acesta ca entitate în virtutea realizării unui demers
paideutic cu randament ridicat. În acest caz, principiile sunt un
subsistem al sistemului didactic numit proces de învăţământ (vezi
tema VI).
Prin urmare toate principiile formează un sistem, acţionând
simultan şi corelat. Respectarea unui principiu invită la respectarea
celorlalte, într-o ordine prioritară ce ţine de contextul concret al
învăţării.
De la prima lor punere în discuţie de către Comenius,
principiile didactice au evoluat, apărând numeroase taxonomii ale
sistemului aferent lor. Chiar şi în aceste condiţii, privit din
perspectivă strict didactică, sistemul principiilor educaţionale
cuprinde următoarele elemente (desigur, în unele materiale se pot găsi
şi alte principii, dar acestea sunt cele statornice şi admise, deja, de
comunitatea pedagogilor): principiul integrării organice a teoriei cu
practica; principiul respectării particularităţilor de vârstă şi
individuale; principiul învăţării sistematice şi continue; principiul
intuiţiei; principiul participării conştiente şi active a educabilului;
principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor; principiul conexiunii inverse.
VII.4.1. Principiul integrării organice a teoriei cu practica
Enunţ: Lecţiile să ofere cât mai multe ocazii de valorificare în
practică a cunoştinţelor însuşite, adică de generare a capacităţilor,
aptitudinilor, deprinderilor şi priceperilor formate-dezvoltate precum
şi a atitudinilor formate-educate, ceea ce favorizează sesizarea
adevăratei valori a cunoştinţelor teoretice.
Ceea ce se însuşeşte se cere a fi valorificat în activităţile
ulterioare (didactice sau de viaţă), iar educabilii trebuie să cunoască
valenţele operaţionale ale cunoştinţelor ce urmează a şi le însuşi,
pentru că ceea ce se învaţă în virtutea unei aplicări concrete se
însuşeşte mult mai temeinic şi cu mai mare motivaţie. Prin urmare,
procesul de învăţământ trebuie raportat la eventualele aplicaţii
practice ale conţinutului ştiinţific pe care-l vehiculează.
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Legătura practică-teorie prezintă, în procesul didactic, dar nu
numai, două sensuri:
a) de la practică la teorie: prin considerarea practicii ca bază,
fundament şi temeni al cunoaşterii epistemice.
b) de la teorie la practică: prin folosirea valenţelor rezolutive ale
elementelor teoretice în abordarea situaţiilor practice. Aici
avem de a face cu aşa numitul concept de aplicabilitate.
Aplicabilitatea în cadrul procesului didactic are două sensuri,
distincte dar complementare:
1. de la teoretic la teoretic – aplicativ: folosirea cunoştinţelor
asimilate până la un moment dat pentru rezolvarea unor
sarcini teoretice ulterioare, de exemplu: folosirea unor
formule sau algoritmi pentru rezolvarea unor probleme;
2. de la teoretic la practic – aplicativ: prelungirea procesului de
învăţământ în situaţii de rezolvare de probleme ce ţin de
aspecte practice ale vieţii, prelungirea lui a şti în a şti să faci.
Prin urmare, acest principiu are la bază complementaritatea între
învăţarea empirică şi cea raţională precum şi legătura organică şi
dialectică dintre aspectele de viaţă/practică concretă şi cele de
reflectare teoretică a unui anumit domeniu de studiu.
VII.4.2. Principiul respectării particularităţilor de vârstă şi
individuale
Enunţ: procesul de învăţământ trebuie conceput, organizat,
planificat şi realizat în conformitate cu particularităţile de vârstă şi
individuale ale educabililor concreţi, cărora li se adresează.
Cerinţele acestui principiu sunt anticipate iniţial de pedagogi
ca J.J.Rousseau, potrivit căruia educaţia trebuie să respecte natura
interioară a copilului, sau I.A.Comenius, care cerea o educaţie
conformă cu natura, propunând ca model de educator eficient
grădinarul, ce nu forţează ciclul de dezvoltare al plantelor sale, ci le
pregăteşte ceea ce trebuie când trebuie.
Acest principiu didactic are două aspecte majore:
1. respectarea particularităţilor de vârstă
Procesul de învăţământ trebuie organizat, planificat şi desfăşurat
în conformitate cu ansamblul caracteristicilor biologice, psihologice
şi fizice ale vârstei educabililor concreţi cu care se lucrează, astfel
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încât sarcina de învăţare supusă spre rezolvare elevilor să se situeze
în zona proximei dezvoltări.
Acest aspect este fundamentat psihologic pe relaţia ce se
stabileşte între învăţare şi dezvoltarea fiinţei umane.
2. respectarea particularităţilor individuale
Dacă primul aspect ne atrage atenţia că avem diverse vârste
educaţionale, fiecare cu anumite caracteristici biologice, psihologice
şi fizice, pe care noi ca educatori suntem datori să le considerăm şi să
adaptăm procesul instructiv – educativ în funcţie de ele, acest al
doilea aspect subliniază ideea că orice copil este o „entitate unică şi
irepetabilă”.
Prin urmare, în cadrul fiecărei vârste avem indivizi care prezintă atât
caracteristicile vârstei respective cât şi variabile ale acestora,
concretizate în caracteristici individuale, ce-l diferenţiază pe educabil ca
individ faţă de ceilalţi indivizi din aceiaşi categorie de vârstă. Prin
urmare, cadrul didactic are obligaţia de a ţine cont de aceste caracteristici
individuale şi de a aborda în manieră diferenţiată şi chiar individualizată,
atunci când este posibil, dar mai cu seamă atunci când este cazul,
educabilul în procesul de predare – învăţare – evaluare.
Posibilitatea abordării diferenţiate a educabilului în actul didactic
este dată de diverse procedee, cum ar fi, de pildă, formule de
organizare a clasei (colectiv, pe grupe, individual) (vezi Nicola, 1994,
p.292).
VII.4.3. Principiul învăţării sistematice şi continue
Enunţ: o învăţare durabilă şi eficientă este realizată într-o
ordine logic-sistemică şi se desfăşoară într-o manieră continuă, fără
salturi şi întreruperi care scad eficienţa şi durabilitatea activităţii de
învăţare.
Unităţile şi elementele de învăţământ se află dispuse într-o
ordine ierarhică, astfel încât fiecare element de conţinut urmează
după altele şi este urmat de altele. Învăţarea este cumulativă, iar
procesul ei intervine ca un act de sistematizare, integrând noile
cunoştinţe în sistemele cognitive-informaţionale anterior existente.
Acest principiu se manifestă în arealul educaţional la două
niveluri şi prezintă două aspecte pentru fiecare dintre acestea:
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1. la nivelul sistemului de învăţământ, unde prin politica
educaţională se poate construi şi organiza un sistem coerent
şi deschis, prin elaborarea unor documente educaţionale
care să stipuleze în mod explicit coordonări sistemice şi
continuitate firească între diferitele cicluri de învăţământ.
2. la nivelul procesului de învăţământ, cele două aspecte ale
prezentului principiu cer o învăţare realizată într-o manieră
sistemică şi continuă.
- aspectul sistemic presupune o ordonare a informaţiilor
conform unei logici a actului de învăţare, a disciplinei
respective şi a didacticii. Se cere evitarea unor informaţii
nestructurate, secvenţiale, izolate, care nu permit o învăţare
durabilă. Noţiunile şi ideile se vor integra treptat în sisteme
explicative. Fiecare element al materialului studiat va fi legat
în mod logic de alte elemente, cele prezente bazându-se pe
cele anterioare şi fiind suport pentru cele ce vor urma lor.
- aspectul continuu presupune realizarea fluentă, logică,
eşalonată, permanentă, consecventă şi fără salturi a procesului
educativ. Nerespectarea acestei cerinţe antrenează apariţia
unor goluri în învăţare care împiedică realizarea unui proces
paideutic durabil şi eficient.
Respectarea cerinţelor de sistematizare şi continuitate în învăţare,
prezentate de acest principiu, duce la:
- formarea priceperilor şi deprinderilor de a învăţa sistematic;
- formarea unor deprinderi de gândire coerentă;
- îmbogăţirea fondului informaţional;
- corelarea noţiunilor noi cu cele vechi;
- creşterea gradului de generalizare a informaţiei;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de transfer;
- predarea pe secvenţe logice pentru a sesiza aspectele secundare şi
de interacţiune dintre diversele elemente informaţionale.
VII.4.4. Principiul intuiţiei
Enunţ: învăţarea trebuie sprijinită pe o bază perceptivă,
concret – senzorială, operaţionalizată în acţiunea directă a
educabililor cu diversele obiecte studiate sau cu substitutele logice
ale acestora.
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Principiul intuiţiei are la bază ideea lui Lock potrivit căreia:
„nimic nu există în intelect dacă mai întâi nu a existat în simţuri”,
însă nu trebuie scăpat din vedere, ca un amendament diacronic, faptul
că a fost construit iniţialmente, cu mulţi ani mai înainte, de către
Comenius.
Psihologia contemporană acreditează teza potrivit căreia
cunoaşterea sporeşte pe două căi:
- inductivă: prin simţ, de la concret la abstract;
- deductiv: prin intelect, de la abstract la concret.
Termenul de suport intuitiv desemnează în psihologia şi
pedagogia contemporană o manieră de cunoaştere directă pe baza
unui material educativ concret. Acest material concret poate fi
prezentat sub două aspecte, folosirea unuia sau a altuia depinzând şi
de vârsta educabililor cu care se lucrează (vezi stadiile dezvoltării lui
Piaget):
- aspect obiectual – ceva care poate fi văzut, atins, manipulat;
- aspect logic – cuvinte, scheme logice, grafice etc.
Aceste mijloace intuitive, indiferent de aspectul sub care se
prezintă, pot fi folosite în actul didactic sub trei modalităţi:
- ca izvor la învăţării: observate de către educabil ele determină
actul de învăţare;
- ca exemplu: observarea lor întăreşte actul de învăţare al
elevilor;
- ca baza pentru noi generalizări: mobilizează atât cunoştinţele
anterioare cât şi pe cele nou însuşite pentru constituirea unor
interacţiuni şi relaţii de interdependenţă informaţională;
Cadrul didactic poate creşte eficienţa respectării acestui principiu
dacă ţine cont şi de următoarele reguli:
1. folosirea raţională a mijloacelor didactice;
2. selectarea corectă a mijloacelor didactice, în funcţie de rolul
ce urmează a-l îndeplinit;
3. dozarea judicioasă a raportului dintre cuvânt şi intuiţie, adică
dintre explicaţie şi observaţie;
4. implicarea activă a elevului în actul intuitiv prin folosirea cât
mai multor analizatori;
5. dirijarea atentă a observaţiei educabililor etc. (adap. Bunescu,
Giurgea, 1982, p.104).
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VII.4.5. Principiul participării conştiente şi active a educabilului
Enunţ: eficienţa procesului de învăţământ este dată de modul
în care elevul se prezintă ca subiect-obiect al actului didactic,
înţelegând conţinutul educaţional transmis şi participând activ la
descoperirea cunoştinţelor propuse de cadrul didactic.
Conceptul care stă la baza acestui principiu didactic prezintă
două aspecte distincte, dar total complementare şi interdependente, în
virtutea unui act educaţional eficient:
a) participarea conştientă:
Participarea conştientă se referă la înţelegerea clară şi
profundă a sensului conţinutului de învăţământ.
Aceasta este cerinţa fundamentală a principiului şi se bazează
pe faptul că a şti cu adevărat înseamnă a înţelege. A înţelege
înseamnă: realizarea de asociaţii între ideile noi şi cel vechi;
integrarea noilor cunoştinţe în structuri cognitiv – informaţionale;
interpretarea critică a ceea ce înveţi; dezvoltarea capacităţii de
argumentare; dezvoltarea capacităţii de a aplica în practică;
dezvoltarea capacităţii de transfer; găsirea de exemple, de alternative,
de soluţii la problemele propuse.
Însuşirea conştientă presupune înţelegerea esenţei şi
importanţei sarcinilor şi temelor de învăţare, a obiectivelor
educaţionale urmărite.
b) participarea activă:
Participarea activă a elevului în procesul de învăţământ este
determinată de dorinţa sa de a se face cunoscut, de a activa. În acest
sens, mobilurile motivaţionale joacă un rol deosebit de important.
Pentru un elev a participa activ la procesul didactic înseamnă a se
implica, a se manifesta pozitiv, a „juca” un rol de subiect al
procesului paideutic concomitent cu cel clasic de obiect al acţiunii de
învăţare, cel la care nu poate renunţa, fiind persoana ce „suferă”
intervenţia educaţională.
Ideea centrală a acestei orientări este dată de psihologia
behavioristă potrivită căreia un act de învăţare bazat pe
comportament activ este mai eficient şi mai durabil decât unul
realizat în urma unui comportament mai mult sau mai puţin pasiv.
Deci, cunoştinţele acumulate prin efort personal intens şi activ fac
mai rapid trecerea spre dezvoltarea de abilităţi şi formarea de
atitudini, decât cele acumulate printr-un minim de efort.
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VII.4.6. Principiul însuşirii temeinice
a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
Enunţ: procesul de învăţământ trebuie să permită fixarea
profundă şi de durată a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
de bază, astfel încât elevul să fie capabil de transfer pe baza lor.
În cadrul activităţii didactice se cere o atentă dimensionare a
cantităţii şi calităţii informaţiei date, a expectanţelor şi cerinţelor, în
aşa fel încât să nu-i suprasolicite, dar nici să-i subsolicite pe
educabili, căci ambele cazuri duc la situaţii grave de demotivare.
Informaţia trebuie transmisă gradat, incluzând în mod natural şi
valorificând cunoştinţele anterioare.
Acest principiu are la bază ideea potrivit căreia orice
informaţie ce urmează a fi însuşită, prin prisma procesului didactic,
este valoroasă şi benefică pentru individ.
Pentru realizarea unui proces de învăţământ în conformitate
cu acest principiu, cadrul didactic trebuie să creeze anumite condiţii,
condiţii de durabilitate a informaţiilor dobândite şi de trăinicie a
priceperilor şi deprinderilor formate:
- utilizarea cunoştinţelor însuşite în viitoare achiziţii
informaţionale sau în rezolvarea de probleme şi cazuri
practice;
- stocarea informaţiei doar după ce în prealabil i-a fost pătruns
sensul;
- fixarea informaţiei prin folosirea ei în diverse contexte, prin
realizarea transferului;
- implicarea cât mai multor analizatori în actul de stocare a
conţinutului învăţământului;
- stimularea educabilului pentru a emite judecăţi de valoare
asupra cunoştinţelor însuşite;
- realizarea de activităţi recapitulative de o manieră activă, cu
un sens invers şi selective (adică, nu repetăm fără să judecăm,
în aceeaşi ordine seacă şi fără selecţie – deşi, uneori
respectarea ordinii iniţiale este indispensabilă);
- calitatea şi temeinicia controlului, aprecierii şi evaluării şcolare
poate determina calitatea şi temeinicia actului de învăţare realizat
de educabil;
- realizarea unui act de învăţare bazat pe efort individual.
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VII.4.7. Principiul conexiunii inverse
Enunţ: informaţiile primite despre rezultatele iniţiale ale
procesului educaţional, la diversele sale niveluri, trebuie să fie
reintroduse în proces în două sensuri: al refacerii la un nivel
superior al acţiunilor iniţiale şi în cel al îmbunătăţirii rezultatelor
anterioare.
Acest principiu se manifestă la două niveluri:
1. la nivelul sistemului de învăţământ – principiul conexiunii
inverse presupune corelarea finalităţilor realizate în mod
efectiv cu cele propuse iniţial, în scopul îmbunătăţirii
modalităţilor de organizare, planificare şi conducere a
sistemului.
Astfel, se compară profilul de personalitate a resursei umane
produse de sistemul de învăţământ cu profilul dezirabil, formulat
iniţial. În urma acestei comparaţii pot rezulta trei cazuri concrete:
- compatibilitate între cele două profiluri, ceea ce presupune
existenţa unui sistem eficient care poate fi menţinut;
- supradominanţa rezultatelor atinse efectiv faţă de cele propuse
iniţial, ceea ce presupune existenţa unui sistem extrem de
eficient care nu numai că trebuie să fie menţinut, dar impune
restructurarea finalităţilor educaţionale care sunt astfel
depăşite de realitatea creată de sistem;
- subdominanţa rezultatelor atinse efectiv faţă de cele propuse iniţial,
ceea ce presupune un sistem educativ ineficient, căruia trebuie să i
se „descopere” şi corecteze, prin analiză internă, neajunsurile
pentru a-l aduce cel puţin la stadiul în care să producă
compatibilitate între cele două tipuri de finalităţi, realizate efectiv
şi propuse iniţial, dacă nu chiar supradominanţă.
2. la nivelul procesului de învăţământ – presupune corelarea
optimă între obiectivele urmărite şi cele realizate de procesul
de învăţământ, indiferent de nivelul la care acesta se
desfăşoară (lecţie, sistem de lecţii, disciplină, arie curriculară,
an şcolar, ciclu curricular, ciclu de învăţământ, profil/tip
şcolar sau chiar global).
Conexiunea inversă ţine sub supraveghere evoluţia procesului
de învăţământ conform cu obiectivele urmărite de acesta. Predarea
poate să solicite, să suprasolicite sau să subsolicite învăţarea, iar
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retroacţiunea (feed-back-ul) are rolul de a menţine solicitarea
învăţării de către predare în limitele normalului (determinat de
particularităţile de vârstă şi individuale ale educabililor concreţi cu
care se lucrează), în funcţie de obiectivele urmărite.
La acest nivel al procesului de învăţământ rolul conexiunii
inverse este îndeplinit de activitatea de evaluare prin diversele sale
modalităţi în care se operaţionalizează. Cadrul didactic, trebuie să
caute în permanenţă, să vâneze chiar, momentele de evaluare în
„chip” de conexiune inversă cu rol formativ, altminteri la finalul
procesului instructiv – educativ, conexiunea inversă inerent realizată
este tardivă şi potenţialul ei ameliorativ este limitat, dacă nu chiar
nul.
Conexiunea inversă are rolul de a sprijinii un real proces de
învăţare, realizat în conformitate cu obiectivele educaţionale propuse
la debut, indiferent de nivelul la care acest proces se desfăşoară.
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DE REŢINUT :
1.

normativitatea unui domeniu cuprinde ansamblul principiilor,
normelor şi regulilor ce reglementează modul de structurarea şi
de acţiune optimă în cadrul acelui domeniu;

2.

etimologic termenul de principiu îţi găseşte originea în
cuvintele principium (cel dintâi) şi princeps (cel mai
important), având sensul de teză, idee generală care stă la baza
tuturor celorlalte, care orientează cursul comun al mai multor
elemente dintr-un anumit domeniu;

3.

principiul didactic poate fi definit ca teză cu caracter general şi director,
expresie a legităţii procesului educativ care orientează cursul activităţii
comune a educatorului şi educatului în virtutea realizării obiectivelor
educaţionale urmărite;

4.

în educaţie, normativitatea este regăsibilă la cel puţin două
niveluri: instituţional şi funcţional sau didactic;

5.

pentru formularea unor principii şi norme educaţionale
eficiente trebuie, să se ţină cont de: legile mecanismelor neuropsihice; logica didactică şi logica ştiinţei ce urmează a fi
predată;

6.

în activitatea educaţională principiile didactice îndeplinesc
următoarele funcţii: de orientare, de prescriere, de reglare şi
normativă;

7.

principiile didactice au un triplu caracter: general, deschis şi
sistemic;

8.

sistemul principiilor didactice are următoarele elemente:
principiul integrării organice a teoriei cu practica; principiul
respectării particularităţilor de vârstă şi individuale; principiul
învăţării sistematice şi continue; principiul intuiţiei; principiul
participării conştiente şi active a educabilului; principiul însuşirii
temeinice a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; principiul
conexiunii inverse.
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Activităţi de seminar:
1. Realizaţi un scurt eseu (2 pag.) cu titlul: „Normativitatea
didactică pro sau contra?!”
2. Argumentaţi suportul ştiinţific al principiilor didactice.
3. Prezentaţi cel puţin trei exemple concrete prin care principiile
didactice îşi îndeplinesc cele patru funcţii.
4. Justificaţi într-un scurt eseu (2 pag.) existenţa triplului
caracter al normativităţii didactice.
5. Prezentaţi un principiu didactic la alegere. Descrieţi cel puţi
cinci situaţii educaţionale concrete în care el ar trebui aplicat,
precizaţi cum aţi realiza dumneavoastră această operaţiune.
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Tema VIII
Finalităţile educaţiei
Obiectivele temei – după parcurgerea temei VIII veţi fi capabili:
1.
2.
3.
4.
5.

să definiţi conceptele: finalităţi, ideal, scop, obiective educaţionale;
să justificaţi necesitatea formulării şi aplicării lor la toate nivelurile la
care se prezintă;
să prezentaţi, folosind exemple concrete, funcţiile finalităţilor educaţionale;
să explicaţi relaţiile ce au loc între diversele categorii de finalităţi
educaţionale;
să formulaţi corect, după algoritmul prezentat, obiective operaţionale
pentru o lecţie, posibil de realizat la disciplina în care vă specializaţi.

Structura temei VIII :
VIII.1. Problematica generală a obiectivelor în educaţie
VIII.2. Funcţiile obiectivelor educaţionale
VIII.3. Organizarea nivelară a finalităţilor educaţionale
VIII.4. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale

Bibliografie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cerghit, I.; Vlăsceanu L. – Curs de pedagogie – Universitatea
Bucureşti; 1988;
Cristea, S. – Studii de pedagogie generală – E.D.P., Buc., 2004;
Cucoş, C. – Pedagogie – ed Polirom, Iaşi, 1999;
De Landsheere, V., De Landsheere, G. – Definirea obiectivelor
educaţiei – E.D.P., Bucureşti, 1979;
Ionescu, M. – Instrucţie şi educaţie – Editura Presa Universităţii,
Cluj-Napoca, 2003;
Jinga, I.; Istrate, E. – Manual de pedagogie – ed. All, Bucureşti,
2001;
Nicola, I. – Pedagogie – E.D.P., Bucureşti, 1994;
Radu, T., I.; Ionescu, M – Didactică modernă – ed. Dacia; ClujNapoca, 1995.
Ungureanu, D. – Educaţie şi Curriculum – ed. Mirton, Timişoara, 1999.
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VIII.1. Problematica generală a obiectivelor în educaţie
Una din cele mai importante activităţi, prezente, dar şi de
perspectivă, ale societăţii umane este activitatea educaţională.
Aceasta este determinată de stadiul prezent de dezvoltare a societăţii
şi se realizează în virtutea cerinţelor de perspectivă a arealului social
în care se manifestă în mod efectiv.
Indiferent de atributul pe care l-am pune alături de termenul de
educaţie, considerând-o, pe rând sau simultan, fenomen, proces,
activitate sau/şi acţiune, aceasta nu se poate lipsi de o orientare
teleologic-axiologică, care îi conferă însăşi raţiunea existenţei. Prin
urmare, activitatea educaţională se planifică, programează şi se
desfăşoară efectiv în virtutea unor finalităţi prestabilite, potrivit
valorilor centrale ale unei anumite societăţi într-un anumit interval
istorico-politic.
Conceptul de finalitate, la nivelul educaţiei, sugerează ansamblul
orientărilor teleologic – axiologice ale activităţii educaţionale,
considerată ca ansamblu. Acestea sunt concretizate prin exprimarea a
trei categorii conceptuale: ideal, scop şi obiective.
Delimitarea riguroasă a finalităţilor educaţionale, presupune
raportarea lor atât la particularităţile sistemului de învăţământ cât şi la
problematica
procesului
educaţional.
Astfel,
„la
nivel
macrostructural, adică al sistemului de învăţământ, finalităţile se
cristalizează în două concepte fundamentale, intercorelate ierarhic:
ideal şi scop. La nivel microstructural, adică al procesului instructiveducativ, finalitatea o putem exprima prin conceptul de obiectiv
educaţional”(Neacşu, I., în Cerghit, I., Vlăsceanu, L., 1988, p.50-51),
prezent, şi el, la trei niveluri distincte de generalitate: obiective
generale, specifice şi operaţionale.
Finalităţile macrostructurale reprezintă orientări axiologice, pe
termen mediu şi lung, ale sistemului de învăţământ la scară globală.
Aceste finalităţi sunt specificate în documentele de politică
educaţională, precum Legea Învăţământului, reflectând tendinţa de
evoluţie ascendentă a societăţii ca suprasistem înglobator al
sistemului de învăţământ.
Idealul educaţional reprezintă finalitatea educaţională cu gradul
cel mai înalt de generalitate, reflectând proiectul de personalitate
dezirabil la un moment dat, într-o societate dată. Idealul este mai cu
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seamă un concept teoretic-posibil şi mai puţin unul practic-posibil.
Chiar dacă între teoretic-posibil şi practic-posibil rămâne totdeauna
un gol ideatic, nu putem nega importanţa primului (teoretic-posibil)
în determinarea unui proces de actualizare şi reactualizare
permanentă a celui din urmă. Prin urmare, nu putem nega importanţa
idealului pentru procesul educativ. „Un ideal nu este altceva decât
concepţia unei perfecţiuni care nu s-a întâlnit în experienţă ... ideea
unei educaţii care să dezvolte în om toate dispoziţiile sale naturale”
(Kant, 1992, p.12, citat de C, Cucoş, 1999, p44).
Idealul, cel mai înalt grad al finalităţii educaţionale iradiază
valori, norme, principii, strategii, scopuri şi obiective, fiind, prin ele,
aplicabil într-o manieră practică – concretă şi util, totodată.
Idealul educaţional, finalitatea cu cel mai mare grad de
generalitate, prezintă trei dimensiuni:
dimensiunea socială: răspunde unor cerinţe sociale, ca
urmare a faptului că sistemul de învăţământ este subsistem
al celui social;
dimensiunea psihologică: răspunde unor nevoi şi cerinţe ale
indivizilor unei anumite societăţi, într-un anumit moment
dat;
dimensiunea pedagogică: permite o transpunere în plan
instructiv-educativ, prin operaţionalizarea sa în scopuri şi
obiective ( adap. Nicola, I., 1993, p.69-70).
În operaţiunea de concepere şi formulare a idealului educaţional,
specialistul pus în faţa unui asemenea demers trebuie să ţină cont de
următoarele niveluri de determinare ale acestuia:
determinarea socială, cerinţele actuale şi de perspectivă ale
societăţii;
modelul dezvoltării ideale a personalităţii, istoric
determinat;
valorile fundamentale ale lumii contemporane;
tradiţiile culturale, valorile naţionale şi internaţionale,
determinate istoric (adap. Nicolescu, 1995, p.24, citat de
Cucoş, C., 1999, p.47).
În plan educaţional, idealul îndeplineşte două funcţii: una
filozofică („prin concepţia unei perfecţiuni rezultată dintr-o instanţă
valorică”) şi alta politică („prin deciziile macrostructurale
anticipate”) (Cristea, S., 2004, p.24).
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Date fiind cele de mai sus, putem determina idealului educaţional
următoarele caracteristici:
caracter istoric; idealul este adaptat la specificul fiecărei
epoci istorice în parte: „personalitate civică (Antichitate),
personalitate religioasă (Evul Mediu), personalitate
enciclopedică (Renaşterea), personalitate productivă (Epoca
Modernă); personalitate complexă, multilaterală (Epoca
Modernă avansată), personalitate creatoare, inovatoare
(Epoca postmodernă)” (Cristea, S., 2004, p.25).
caracter deschis şi dinamic; idealul nu este un model
standard, impus o dată pentru totdeauna, ci un model
dinamic supus redimensionărilor, în funcţie de diverse
cerinţe sociale şi/sau psiho-pedagogice.
caracter axiologic; la baza formulării sale stau valorile
centrale ale timpului istoric în care se cristalizează.
caracter teleologic; orientează finalist întreaga activitate
educaţională şi sistemul educaţional, în care aceasta se
desfăşoară.
caracter social; răspunde unei nevoi sociale prezente, dar
mai cu seamă de perspectivă.
Lega învăţământului din ţara noastră (Legea 84/95, art.3,
paragraful 2) defineşte astfel finalitatea supremă a sistemului
românesc de învăţământ: „idealul educaţional al şcolii româneşti
constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
individualităţii umane în vederea formării unei personalităţi
autonome şi creative”. Această formulare a idealului educaţional
corespunde nevoii actuale a societăţii de a promova personalităţi
deschise şi creative, capabile să se adapteze rapid şi uşor la
schimbările tot mai numeroase şi mai alerte ale câmpului social.
Scopul educaţional reprezintă puntea de legătură dintre idealul
educaţional şi obiectivele educaţiei, prezentând modelul dezirabil de
personalitate în fiecare din dimensiunile sale esenţiale.
Între ideal şi scop există o relaţie de continuitate, cel din urmă
detaliind la nivel de conţinut pe cel dintâi, ceea ce se va întâmpla cu
fiecare scop educaţional (căci, vorbind numeric scopul se
concretizează în mai multe formulări, spre deosebire de ideal care are
una singură) atunci când intră în relaţie cu obiectivele educaţionale.
Proiectarea unor scopuri educaţionale corecte presupune
respectarea mai multor parametri, printre care John Dewey propune:
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-

asigurarea concordanţei cu idealul;
determinarea unei nevoi de evoluţie a sistemului de învăţământ;
valorificarea potenţialului existent atât la nivel de sistem cât şi
la nivel de proces educaţional;
oferirea unor multiple posibilităţi de operaţionalizare în
obiective (adap. Dewey, J., 1992, p.305-311, citat de Cristea, S.,
2004, p.25).
Finalităţile microstructurale reprezintă orientări teleologicaxiologice ale procesului de învăţământ, prezente sub trei dimensiuni:
generale, specifice şi operaţionale (în viziune didactică) sau cadru, de
referinţă şi operaţionale (în viziune curriculară). Între cele trei concepte ale
celor două viziuni, didactică şi curriculară, nu există, după cum vom
vedea în secţiunea a III- a acestui capitol, o echivalenţă totală, cu excepţia
(şi ea oarecum parţială) a obiectivelor operaţionale.
Obiectivele educaţionale reprezintă ipostaza cea mai concretă a
finalităţilor educaţiei, precizând tipul de schimbări regăsibile la
nivelul educabilului, precum şi schimbările concrete pe care le
anticipează şi în final le realizează procesul de învăţământ.
Obiectivele educaţionale sunt deductibile din scopurile
educaţionale, vizând achiziţii concrete, observabile atunci când prin
deducere se ajunge la cel mai practic tip de obiectiv, cel operaţional.
Obiectivelor educaţionale, indiferent de gradul lor de generalitate,
le vom acorda, în scopul clarificării problematici specifice, un spaţiu
mult mai mare în secţiunea trei a prezentului capitol.
VIII.2. Funcţiile obiectivelor educaţionale
Analiza procesului de învăţământ din punct de vedere
sistemic (vezi Tema VI) ne relevă ca unul dintre cele mai importante
elemente ale sistemului, obiectivele educaţionale. Din prisma
relaţiilor cu celelalte elemente ale procesului de învăţământ,
obiectivele educaţionale îndeplinesc următoarele funcţii: de orientare
axiologică, de anticipare a rezultatelor, de evaluare şi de autoreglare
(vezi Potolea, D., 1988, p.139 - 142).
Funcţia de orientare axiologică este un atribut al
obiectivelor, reieşit tocmai din existenţa lor în cadrul procesului
didactic, dat fiind faptul că sunt construite pe baze axiologice.
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Obiectivele educaţionale vizează activitatea elevului şi sunt
formulate pe baza valorilor educaţionale dezirabile.
Conţinutul oricărui obiectiv are o dimensiune valorică, rezultată
din concepţia despre cunoaştere, viaţă şi om. Aşadar, obiectivele
educaţionale pretind anumite comportamente din partea elevului,
comportamente orientate spre atingerea unor valori educaţionale,
prezentate explicit de obiective. De aici, orientarea axiologică a procesului
de învăţământ realizată de finalităţile educaţionale ale procesului.
Funcţia de anticipare a rezultatelor procesului de
învăţământ. Orice obiectiv prezintă futurist o realitate ce nu există
încă. În conţinutul obiectivelor educaţionale, indiferent de gradul lor
de generalitate, se prefigurează rezultatul ce se doreşte a fi realizat la
sfârşitul unei perioade de desfăşurare a procesului educativ.
Punerea pe rol a acestei funcţii cere formularea unor obiective din
ce în ce mai concrete, ceea ce necesită trecerea de la obiective generale şi
specifice la obiective operaţionale, observabile şi măsurabile în mod direct.
Anticipând rezultatele şcolare ale educabilului, obiectivele
educaţionale canalizează eforturile comune ale cadrului didactic şi ale
elevului în direcţia realizării lor.
Funcţia de evaluare. Aprecierea activităţii educaţionale
presupune raportarea la anumite repere, între care cel mai important
loc îl ocupă obiectivele educaţionale. Pentru a îndeplini această
funcţie obiectivele trebuiesc formulate într-o manieră clară, concretă,
observabilă direct şi măsurabilă pe cât posibil. Obiectivele formulate
trebuie să permită concretizarea unor activităţi de evaluare.
De aici, nevoia evaluării procesului educaţional, a activităţii
cadrului didactic, a elevului şi a rezultatelor acestuia, prin raportarea
rezultatelor finale, concrete la anumite criterii de evaluare a reuşitei
şcolare, criterii formulate pe baza obiectivelor educaţionale.
Funcţia de autoreglare. Procesul de învăţământ este, prin natura
sa, un sistem şi ca orice sistem este dotat cu o funcţie de autoreglare. În
cadrul procesului de învăţământ funcţia de autoreglare este îndeplinită şi
de obiectivele educaţionale. Metodele, mijloacele, conţinuturile, toate
celelalte elemente ale procesului educativ trebuie selectate şi utilizate
astfel încât să conducă la realizarea obiectivelor propuse.
Această funcţie este exercitată, oarecum, în prelungirea celei de
evaluare. Cu alte cuvinte, procesul de învăţământ porneşte la drum
propunându-şi anumite obiective educaţionale şi ajunge, la final, să
realizeze anumite obiective concrete. În funcţie de gradul de compatibilitate
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a celor două categorii de obiective (propuse iniţial şi realizate în mod
concret) se vor lua măsuri de îmbunătăţire, reglare a activităţi educaţionale
viitoare.
Funcţiile obiectivelor educaţionale sunt complementare,
aflându-se în relaţii de interacţiune şi interdependenţă, acţionând
corelat asupra eficienţei procesului educativ. Îndeplinirea sau
neîndeplinirea uneia sau alteia dintre funcţii are consecinţe pozitive
sau negative asupra îndeplinirii tuturor celorlalte. Totodată
obiectivele au o poziţie strategică în organizarea şi funcţionarea ca
sistem a procesului educativ, influenţând selecţia şi modul de aplicare
a tuturor celorlalte componente ale acestuia.
VIII.3. Organizarea nivelară a finalităţilor educaţionale
„Literatura de specialitate propune numeroase taxonomii
interesante şi chiar spectaculoase, dar greu de aplicat, <<neutilizate în
mod curent în activităţile de planificare, evaluare şi perfecţionare a
proceselor de instruire>> (H.J., Sulivan, în Bîrzea, C., 1979, p.9). O cauză
o constituie faptul că taxonomiile sunt concepute mai mult ca
metaclasificări, raportate doar la sistemul de referinţă propus de autor. Pe
fond, însă, ele trebuie receptate ca modele deschise, interpretabile în
funcţie de mai multe sisteme de referinţă. De aici poate rezulta utilitatea
lor, adaptabilă în timp şi spaţiu. Un exemplu îl constituie chiar taxonomia
bazată pe gradul de generalitate (organizare nivelară) care concentrează
esenţa teoriei obiectivelor” (Cristea, S., 2004, p.41).
În cele ce urmează vom aborda această organizare nivelară a
finalităţilor educaţionale din două puncte de vedere: didactic (pentru a
arăta punctul de plecare în organizarea nivelară a finalităţilor) şi curricular
(deoarece este organizarea nivelară aplicată în practica educaţională
curentă). Numai o înţelegere corectă şi o aplicare pe măsură a organizării
nivelare a finalităţilor educaţionale din punct de vedere didactic, dar mai
cu seamă curricular poate duce la planificarea, organizarea, desfăşurarea şi
conducerea adecvată a procesului educaţional, la un demers în acord cu
orientările pedagogiei moderne.
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Fig. 16. Organizarea nivelară a finalităţilor educaţionale în viziune didactică clasică
Idealul educaţional
Definiţie: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane în
vederea formării unei personalităţi autonome şi creative.
Document reprezentativ: Legea învăţământului
Zonă de acţiune: interacţiunea sistem de învăţământ – sistem social

Finalităţile
Definiţie: orientări strategice ale sistemului de învăţământ pe termen mediu şi
lung.
Document reprezentativ: Planul de învăţământ
Zonă de acţiune: sistemul de învăţământ

Scopurile
Definiţie: prezintă modelul dezirabil de personalitate în fiecare din dimensiunile
sale esenţiale.
Document reprezentativ: Planul de învăţământ
Zonă de acţiune: substructuri ale sistemului de învăţământ

Obiectivele generale
Definiţie: indică domeniul şi tipul schimbărilor educaţionale (cognitiv-afectivpsihomotor) ce urmează a fi vizate de preocesul educaţional.
Document reprezentativ: Planul de învăţământ
Zonă de acţiune: procesul de învăţământ de la nivelul ciclurilor de învăţământ

Obiectivele specifice
Definiţie: prezintă comportamentul dezirabil al educabilului la sfârşitul uni an de
studiu referitor la o disciplină şcolară anume.
Document reprezentativ: Programa şcolară
Zonă de acţiune: obiectul de învăţământ la finalul anului de studiu

Obiectivele operaţionale
Definiţie: specifică în mod clar schimbarea care se va realiza în comportamentul
elevului la sfârşitul unei activităţi concrete de predare-învăţare.
Document reprezentativ: planul de lecţie / unităţile de învăţare
Zonă de acţiune: lecţia ca subunitate didactică a procesului de învăţământ
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Fig. 17. Organizarea nivelară a finalităţilor educaţionale în viziune
curriculară – modernă
Idealul educaţional
Definiţie: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
individualităţii umane în vederea formării unei
personalităţi autonome şi creative.
Document reprezentativ: Legea învăţământului
Zonă de acţiune: interacţiunea sistem de învăţământ –
sistem social

Scopurile
Definiţie: specifică caracteristicile fiecărui nivel, ciclu, treaptă şi tip
de şcolaritate din punct de vedere al politicii educaţionale.
Document reprezentativ: Planul cadru
Zonă de acţiune: sistemul de învăţământ

Obiectivele cadru
Definiţie: precizează formarea de capacităţi şi atitudini specifice diferitelor
arii curriculare şi disciplinelor, pe mai mulţi ani şcolari.
Document reprezentativ: Programa şcolară
Zonă de acţiune: ciclurile şi ariile curiculare

Obiectivele de referinţă
Definiţie: specifică rezultatele învăţării pe fiecare an şcolar şi urmăresc
progresia în achiziţia de capacităţi şi atitudini la fiecare obiect de studiu.
Document reprezentativ: Programa şcolară
Zonă de acţiune: obiectul de studiu de-a lungul anului de studiu

Obiectivele operaţionale
Definiţie: specifică în mod clar schimbarea care se va realiza în
comportamentul elevului la sfârşitul unei activităţi concrete de predareînvăţare.
Document reprezentativ: planul de lecţie / unităţile de învăţare
Zonă de acţiune: lecţia ca subunitate didactică a procesului de învăţământ
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În cele ce urmează vom prezenta o analiză comparativă a
celor două organizări nivelare, prezentate mai sus, menită să explice
schimbarea de paradigmă pe care o propune viziunea curriculară
asupra obiectivelor educaţionale în practica educativă curentă.
Analiza comparativă se bazează pe prezentarea în perechi a
diferitelor finalităţi educaţionale (din ambele organizări) de acelaşi
nivel de generalitate, considerând, în acest sens, locul ocupat în
cadrul clasificării ca atare şi nu arealul epistemic al conceptului luat
în calcul, ce va fi considerat la explicarea efectivă a schimbării de
paradigmă.
Se observă uşor că finalitatea supremă a educaţiei, bunăoară,
idealul educaţional, nu suferă nici un fel de modificare la nivel de
conceptualizare şi poziţionare, fiind identic abordat în ambele
organizări nivelare. Prin urmare, ţinând cont şi de faptul că i-am
acordat un spaţiu considerabil la începutul acestei teme, în prima
secvenţă, nu vom mai relua abordarea problematicii sale.
Întâlnim o primă schimbare, mai cu seamă de terminologie şi
areal epistemic inclus, la nivelul al doilea, atunci când vorbim de
scopuri în viziune curriculară. Forma dată scopurilor în viziunea
curriculară contopeşte cele două finalităţi de sistem, din clasificarea
didactică – finalităţile şi scopurile, într-un singur termen care
cuprinde un arealul epistemic echivalent cu cel unit al ambilor
termeni didactici. Un asemenea demers vine în întâmpinarea celor
care acuzau clasificarea nivelară didacticistă de o prea mare
divizare/fărâmiţare a finalităţilor educaţionale, mai cu seamă că în
unele cazuri, ca şi cel de faţă, se susţinea nejustificarea acesteia, atât
la nivel teoretic cât şi la nivel practic-aplicativ.
Analiza următorului nivel ne pune în faţa a două concepte
finaliste sensibil diferite atât ca formă cât şi ca fond. Dacă obiectivele
generale (didactice) prezintă nivelul schimbărilor ce urmează a fi
realizate de procesul educativ în ansamblul unui ciclu de învăţământ,
obiectivele cadru (curriculare) prezintă schimbarea comportamentală
vizată la nivelul ciclului şi a ariei curriculare, ceea ce este cu totul
altceva (a nu se confunda ciclul de învăţământ cu ciclul curricular,
vezi tema IV).
Considerarea penultimei trepte de finalitate ne prezintă două
concepte diferite atât ca formă cât şi ca fond, chiar dacă la prima
vedere nu par chiar aşa de semnificativ incompatibile. Obiectivele
specifice (didactice) prezintă schimbarea comportamentală /
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performanţa ce urmează a fi realizată de educabil la o disciplină, la
sfârşitul unui an de studiu. În principiu, şi obiectivele de referinţă
(curriculare) vizează acelaşi fapt, dar nu doar la finalul anului de
studiu ci şi de-a lungul acestuia, şi nu performanţa ci competenţa,
considerând progresia competenţelor elevului pe parcursul anului
şcolar.
Analiza ultimului nivel al organizării ierarhice a finalităţilor
educaţionale, cel al obiectivelor operaţionale, ne prezintă două
concepte finaliste cu aceeaşi formă, dar totuşi sensibil diferite ca
fond. Această diferenţă de fond provine din criteriul care stă la baza
formulării lor: performanţa (în cazul didacticist) şi competenţa (în
viziunea curriculară). La acest moment considerăm necesară
clarificarea celor două concepte de bază: performanţă şi competenţă.
Performanţa reprezintă nivelul atins de un educabil la un moment dat
în rezolvarea unei sarcini didactice primite. Comprtenţa se manifestă
pe termen lung şi mediu, fiind capacitatea educabilului de a rezolva
un anumit tip de situaţie problemă.
De fapt, această diferenţă de criteriu clasificator urmăreşte
fiecare ierarhizare, didactică sau curriculară, de la ultimul până la
primul nivel, de la cel mai concret la cel mai abstract şi invers, făcând
diferenţa netă dintre cele două organizări nivelare.
VIII.4. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale
Operaţiunea de operaţionalizare a finalităţilor educaţionale
presupune detalierea, concretizarea şi contextualizarea (mai cu seamă
în viziunea curriculară, cea pe care o vom aborda în această subtemă)
acestora până la starea în care pot fie puse efectiv în practică şi
regăsibile în comportamentul elevului. „A operaţionaliza un obiectiv
educaţional înseamnă, în esenţă, a-l formula atât de concret şi precis
încât schimbările evolutive preconizate în educabil să devină, în
orice caz, observabile de către educator şi, pe cât posibil, şi
măsurabile de către acesta” (Ungureanu, D., 1999, p.140).
Pentru a realiza un asemenea demers, elevul trebuie adus în
situaţia de a acţiona în mod direct, a-şi manifesta, într-un fel sau altul,
schimbarea comportamentală provocată de activitatea de învăţare. O
astfel de schimbare se poate observa în cel puţin două situaţii:
131

performanţă de moment a elevului sau competenţa sectorială, mai
amplă şi de durată.
Pornind de la astfel de situaţii s-au construit diferite clasificări
ierarhice a finalităţilor educaţional, bazate pe criteriul performanţei
(B. Bloom) sau bazate pe criteriul competenţei (P. Guilford). În teoria
curriculară actuală sunt preferate cele bazate pe criteriul competenţei,
acestea considerând o prevalenţă a conţinutului (fond) asupra formei,
spre deosebire de cele ce abordează performanţa ca şi criteriu, şi
acordă aceeaşi importanţă atât conţinutului, cât şi formei.
„Operaţionalizarea obiectivelor curriculare se cerea una
moderată, raţională, suficient de flexibilă, mergând până la limita
rezonabilului şi lăsând un anumit grad de libertate şi spontaneitate,
atât educatorului, cât şi educatului. Într-un curriculum, obiectivele
educaţionale ca achiziţii absolut plauzibile trebuie să fie doar
observabile sau cel puţin bănuibile dar, în nici un caz, nu se
ambiţionează măsurarea lor cu acurateţe, inutilă în fond. Din
perspectivă curriculară, menirea obiectivelor educaţionale rămâne
aceea de a da direcţia acţiunii educative a profesorului şi elevului,
împreună, eventual şi sensul acţiunii, fără a preciza, însă, punctiform,
cât anume, până unde să se înainteze pe această direcţie într-un timp
didactic strict alocat şi uniform pentru toţi educabilii” (adap. G.,
Sacristan; P., Gomez, 1995, citat de Unguranu, D., 1999, p.141).
Observăm aici eliminarea nivelului minim acceptat al reuşitei
şcolare, pe care teoria curriculară nu numai că-l consideră nepotrivit
dar şi nociv, împiedicând trecerea, în abordarea procesului instructiveducativ, de la curba lui „Gauss” la curba în formă de „J”. Ştim foarte
bine, acum, că teoria curriculară apreciază progresia, în timp, a
competenţelor educabilului şi nu performanţa pe care acesta o poate
demonstra la un anumit moment dat, impus statistic şi necondiţionat,
aproape în totalitate, de particularităţile individuale propriu-zise ale
educabilului concret ce urmează a fi evaluat.
Literatura de specialitate propune numeroase modele de
operaţionalizare, însă, noi considerăm ca fiind cel mai potrivit, din
perspectivă curriculară, modelul lui R.F.Mager, ce se limitează la trei
condiţii de operaţionalizare, neambiţionându-se, astfel, în măsurarea
obiectivelor cu mare acurateţe şi lăsând libertate de mişcare
subiecţilor educaţionali:
1. stabilirea sarcinii educabilului;
2. formularea contextului de acţiune imediată,
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3. stabilirea modalităţilor de evaluare (vezi R.F., Mager, 1972).
Trebuie, specificat faptul că, în spirt curricular, Mager
amendează acest ultim pas, motivând că nu este absolut necesar. Unii
sceptici ar putea susţine că o astfel de eliminare poate duce la
atrofierea funcţiei de evaluare a obiectivelor educaţionale, acestea
nepermiţând, astfel, realizarea unei evaluării obiective. Acestora, le
atragem atenţia că dacă vor să evalueze performanţa de moment, au
dreptate, dar dacă vor să evalueze progresia competenţelor
educabilului, un asemenea pas 3, nu este absolut necesar. Personal,
suntem convinşi că pentru a formula cu adevărat în spirit curricular
un obiectiv operaţional am putea renunţa chiar şi la al doilea pas cerut
de algoritmul lui Mager, chiar dacă pentru un novice al domeniului
acestă operaţie prezintă numeroase riscuri.
Iată, mai jos, ca exemplu, obiectivul unu al prezentei teme,
formulat mai întâi fără ultimii doi paşi şi apoi cu specificarea acestora
(precizăm că toate obiectivele prezente la începutul tuturor temelor
acestei lucrări constituie obiective educaţionale corect formulate, în
spirit curricular-didactic, dacă ni se permite alăturarea termenilor
într-o singură sintagmă, fapt ce ne face să nu dam mai multe exemple
de operaţionalizare):
• să definească următoarele conceptele: finalităţi, ideal, scop,
obiective educaţionale;
• să definească pe baza indicaţiilor primite următoarele
conceptele: finalităţi, ideal, scop, obiective educaţionale,
redând cel puţin trei caracteristici pentru fiecare.
Pentru a fi formulate corect obiectivele operaţionale trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
să precizeze schimbarea aşteptată în comportamentul
elevului;
să nu presupună mai mult de o sarcină didactică;
comportamentul cerut să poată fi observabil în mod direct,
folosind verbe de acţiune sugestiv trecute la conjunctiv;
să permită evaluarea progresiei paideutice a educabilului;
să se afle în relaţie logică cu elementele de conţinut ale
învăţământului, vizate în mod direct;
să vizeze elementele de conţinut nou introduse şi nu pe cele
anterioare;
să nu fie excesiv de divizate, limitându-se la un simplu act
educativ;
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să fie formulate pe înţelesul educabilului;
să nu solicite excesiv memoria, în detrimentul gândirii;
să situeze sarcina în zona proximei dezvoltări.
Credem că este absolut necesar să precizăm faptul că, indiferent
de punctul de vedere din care privim operaţionalizarea obiectivelor
(didactic sau curricular), la ultimul nivel al acestei operaţii (trecerea
de la specifice la operaţionale sau de la cele de referinţă la cele
operaţionale), în relaţie intră şi conţinuturile învăţământului, ce
urmează a fi abordate în lecţie.
Pentru a evita unele erori în formularea obiectivelor operaţionale,
apărute prin nerespectarea condiţiilor de mai sus şi în special al celei
de la numărul trei, redăm, în cele ce urează, o listă a verbelor
operaţionale, verbe de acţiune, care permit o observare directă a
comportamentului solicitat şi care sugestiv utilizate la conjunctiv vor
duce la formularea unor obiective operaţionale corecte.
Lista pe care o vom prezenta respectă structura taxonomiei
obiectivelor formulată de B. Bloom, aceasta însă, din motive strict
didactice şi nu pentru că renegăm criteriul competenţei în favoarea
celui al performanţei.
Această taxonomie care vizează resursele psihologice ale
educabilului şi efectele formative ale activităţii instructiv-educative,
prezintă următoarea structură:
1. obiective generale, pe domeniile: cognitiv, afectiv,
psihomotor;
2. obiective specifice, dezvoltate ierarhic în cele trei domenii de
mai sus şi operaţionalizabile în următoarele clase:
a) cunoaştere, înţelegere, aplicaţie, analiză, sinteză, evaluare;
b) receptare, reacţie de răspuns, valorizare, organizare,
caracterizare;
c) percepere, dispoziţie, răspuns dirijat, automatism, răspuns
explicit complex, adaptare, creaţie.
Înainte de a prezenta lista propriu-zisă a verbelor
operaţionalizabile, dorim a atrage atenţia că anumite verbe sunt, cel
puţin inoportune, dacă nu lipsite total de valoare în contextul
operaţionalizării, între acestea precizăm: să ştie , să cunoască, să-şi
însuşească, să înţeleagă. Cu alte cuvinte, să nu se folosească aceste
verbe în operaţionalizarea obiectivelor deoarece ele nu permit
formularea în termeni concreţi a unui obiectiv măsurabil.
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Lista verbelor operaţionale

Domeniul afectiv
Clasa caracterizare:
a aprecia; a completa; a dirija; a evita; a pretinde;
a revizui; a rezolva; a schimba; a spori.
Clasa organizare:
a aranja; a compara; a conceptualiza; a defini; a discuta;
a extrage; a formula; a organiza; a teoretiza.
Clasa valorizare:
a accepta; a ajusta; a aranja; a asista; a dezbate; a încuraja; a nega;
a protesta; a renunţa; a specifica; a spori; a supraveghea.
Clasa răspuns:
a-şi exprima; a se conforma; a încredinţa; a aproba; a oferi; a discuta; a
practica; a se juca; a aplauda; a aclama; a spori.
Clasa receptare:
a accepta; a asculta; a controla; a diferenţia; a diviza; a dori; a izola;
a răspunde; a separa.

135

Domeniul cognitiv
Clasa evaluării:
a aprecia; a argumenta; a considera;
a contrasta; a decide; a descrie;
a efectua; a interpreta; a judeca; a justifica;
a se evalua; a tipiza; a valoriza; a verifica.
Clasa sintezei:
a clasifica; a compune; a constitui; a crea; a deduce;
a deriva; a descoperi; a dezvolta; a documenta; a explica; a
formula; a imagina; a opera; a organiza; a planifica; a
povesti; a proceda; a produce; a propune; a relata; a
rescrie; a rezuma; a transmite.

Clasa analizei:
a alege; a analiza; a categorisi; a căuta; a compune; a crea; a
deduce; a detecta; a diferenţia; a discrimina; a distinge; a
identifica; a ilustra; a recunoaşte; a separa.

Clasa aplicării:
a alege; a aplica; a clasifica; a descoperi; a dezvolta; a folosi; a
generaliza; a manipula; a modifica; a organiza; a preciza; a utiliza;
a restructura; a schimba; a stabili; a transfera.

Clasa înţelegerii:
a alege; a amesteca; a aprecia; a citi; a completa; a demonstra; a
determina; a diferenţia; a diferenţia; a distinge; a exemplifica; a
exprima; a extinde; a face; a generaliza; a ilustra; a interpreta; a
introduce; a parafraza; a pregăti; a prevedea; a rearanja; a redefini; a
reorganiza; a reprezenta; a rescrie; a rezuma; a schimba; a stabili; a
stabili; a traduce; a transforma; a transpune.

Clasa cunoaşterii:
a alege; a aminti; a defini; a distinge; a enumera;
a formula; a identifica; a numi; a recunoaşte; a reproduce.
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Domeniul psihomotor
Clasa reacţia complexă:
a deduce; a modifica;
a crea; a obţine.
Clasa automatisme:
a combina; a exploata; a organiza;
a proceda; a reconstitui.
Clasa reacţia dirijată:
a alege; a aplica; a căuta; a organiza; a separa.
Clasa dispoziţie:
a alege; a diferenţia; a distinge; a organiza;
a reprezenta; a transforma.
Clasa percepere:
a distinge; a identifica; a percepe; a recunoaşte.
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DE REŢINUT :
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

conceptul de finalitate, la nivelul educaţiei, sugerează
ansamblul orientărilor teleologic-axiologice ale activităţii
educaţionale.
la nivel macrostructural, adică al sistemului de învăţământ,
finalităţile se cristalizează în două concepte fundamentale,
intercorelate ierarhic: ideal şi scop.
la nivel microstructural, adică al procesului instructiveducativ, finalitatea o putem exprima prin conceptul de
obiectiv educaţional, delimitat în: generale, specifice şi
operaţionale sau cadru, de referinţă şi operaţionale.
din prisma relaţiilor cu celelalte elemente ale procesului de
învăţământ, obiectivele educaţionale îndeplinesc următoarele
funcţii: de orientare axiologică, de anticipare a rezultatelor, de
evaluare şi de autoreglare.
modelul de operaţionalizare a obiectivelor propus de R.F.Mager:
stabilirea sarcinii educabilului; formularea contextului de acţiune
imediată, stabilirea modalităţilor de evaluare.
pentru a fi formulate corect obiectivele operaţionale trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: să precizeze schimbarea
aşteptată în comportamentul elevului; să nu presupună mai
mult de o sarcină didactică; comportamentul cerut să poată fi
observabil în mod direct, folosind verbe de acţiune puse la
conjunctiv; să permită evaluarea progresiei paideutice a
educabilului; să se afle în relaţie logică cu elementele de
conţinut al învăţământului, vizate în mod direct; să fie formulat
pe înţelesul educabilului; să nu solicite excesiv memoria, în
detrimentul gândirii; să situeze sarcina în zona
poximeidezvoltări.
a nu se folosi următoarele verbe în operaţionalizarea obiectivelor:
„să ştie”, „să cunoască”, „să-şi însuşească”, „să înţeleagă”.
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Activităţi de seminar:
1. Formulaţi după algoritmul prezentat, obiective operaţionale
pentru o lecţie posibil de realizat, la disciplina în care vă
specializaţi. Precizaţi, de asemenea, nivelul clasei la care ar
urma să se desfăşoare lecţia şi titlul acesteia.
2. Justificaţi necesitatea finalităţilor în actul educativ, la toate
nivelurile lor, realizând un eseu cu titlul: „Idealul educaţional,
între necesitate practică şi pur concept teoretic”.
3. Prezentaţi, într-un scurt eseu, relaţia ce se stabileşte, atât la
nivel teoretic cât şi practic, între conceptele: ideal social şi
ideal educaţional. Folosiţi, pe cât posibil, exemple concrete.
4. Explicaţi, folosind cât mai multe exemple concrete, relaţiile
de interacţiune şi interdependenţă ce se stabilesc între
finalităţile educaţionale, pornind de la cea mai înaltă (idealul
educaţional) şi ajungând până la cele mai concrete
(obiectivele operaţionale), dar şi în sens invers.
5. Precizaţi pentru obiectivele operaţionale de mai jos, care este
eroarea comisă şi formulaţi-le apoi, în manieră corectă,
folosind algoritmul prezentat:
să-şi însuşească textul poeziei „Mama” de George Coşbuc;
să prezinte pe scurt conţinutul lecţiei precedente;
să ştie cine a lansat Teoria relativităţii;
dezvoltarea unui vocabular ştiinţific adecvat disciplinei predate;
să definească şi să enumere cât mai multe concepte
pedagogice moderne;
să-şi însuşească şi să explice sensul titlului nuvelei „La
vulturi” de Gala Galaction;
să lucrez diferenţiat pe grupe şi individual, respectând
particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor;
consolidarea cunoştinţelor legate de rezolvarea de
probleme;
să înţeleagă algoritmul rezolvării ecuaţiilor cu trei necunoscute;
dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de calcul mental şi
înţelegerea importanţei lor;
139

-

să transmit conţinutul pe înţelesul clasei;
să sensibilizez clasa faţă de lecţie;
să cunoască cel puţin cinci cuvinte noi din cele prezente în
lecţia predată;
să prezinte şi să explice tema pentru acasă;
să redea elementele de conţinut din lecţia anterioară, care se
constituie ca suport al noului proces de învăţare.
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Tema IX
Forme de organizare a învăţământului
Obiectivele temei – după parcurgerea temei IX veţi fi capabili:
1.
2.
3.
4.
5.

să definiţi corect conceptul de lecţie – formă de organizare a
procesului didactic;
să prezentaţi problematica generală a lecţiei didactice: etimologie,
evoluţie istorică, indicatori de eficienţă;
să expuneţi cele patru tipuri de lecţie, redând specificul fiecăreia;
să explicaţi, folosindu-vă de enumerarea principalelor caracteristici,
secvenţele lecţiei propuse de Gagne R.;
să prezentaţi cât mai multe avantaje şi dezavantaje ale alternativelor
lecţiei ca formă de organizare a procesului de învăţământ.

Structura temei IX –
IX.1. Lecţia – formă nucleu de organizare a învăţământului
IX.2. Tipologia lecţiei şi problematica ei
IX.2.1. Lecţia de dobândire de cunoştinţe
IX.2.2. Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi
IX.2.3. Lecţia de consolidare
IX.2.4. Lecţia de evaluare
IX.3. Alternative ale lecţiei ca forme de organizare a învăţământului

Bibliografie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cerghit, I., – Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă – E.D.P.;
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Craşovan, M., – Lecţia, modalitate de interacţiune a binomului
educaţional – în Revista de Ştiinţe ale Educaţiei, nr. 1-2 (8-9)/2003;
ed. Universităţii de Vest; Timişoara; 2003;
Gagne, R., Leslie, B. – Principii de design al instruirii – EDP; Buc.;
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Ionescu, M., – Lecţia între proiect şi realizare – ed. Dacia; ClujNapoca; 1982;
Ionescu, M, Chis, V., – Strategii de predare şi învăţare – ed.
Ştiinţifică , Buc,1992;
Jinga,I., Istrate, E., – Manual de pedagogie – ed. All; Buc., 2001;
Surdu, E., – Fenomenul educaţional – ed. Mirton, Timişoara, 1999;
Nicola, I., – Tratat de pedagogie – EDP, Buc., 1994.
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IX.1. Lecţia – formă nucleu de organizare a învăţământului
Lecţia a apărut în arealul educaţional, sub diverse ipostaze,
încă din Antichitate. Căutarea sensului iniţial al cuvântului lecţie ne
îndrumă spre latinescu lectio, derivat din verbul legere şi având
sensul de lectură cu glas tare.
În Evul mediu, lectio era nedespărţit de meditatio, imprimând
lecţiei sensul de lectură cu glas tare, însoţită de o meditaţie profundă.
În secolul al XVII – lea, când problema instruirii publice
devine tot mai stringentă, pedagogul ceh I.A. Comenius asociază,
pentru prima dată, lecţia – formă de organizare a procesului didactic –
cu clasa de elevi – mod de organizare a procesului de învăţământ,
formulând sistemul de organizare a învăţământului pe „clase şi
lecţii”. Acest sistem rezistă şi astăzi în învăţământul din întreaga
lume cu toate că au fost propuse şi variante alternative, care s-au
bucurat de succese periodice, ca:
• planul Dalton – realizarea unor laboratoare disciplinare;
• sistemul Winnetka – alternarea activităţilor şcolare cu cele
extraşcolare individuale;
• metoda centrelor de interes – asocierea disciplinelor pe grupe de
teme;
• sistemul proiectelor – instruirea elevilor pentru studierea unor
proiecte pe teme complexe, concepute pe baza intereselor
spontane ale elevilor;
• sistemul monitorial (lancasterian) – unde cadrul didactic instruia
prin intermediul unor elevi mai mari şi mai bine pregătiţi, numiţi
„monitori”, un număr foarte mare de educabili.
Chiar dacă ideile de baza ale sistemului de învăţământ „pe clase şi
lecţii” sunt şi în prezent cele lansat de Comenius, ele dovedindu-si
perenitatea, pedagogi de renume au adus îmbunătăţiri sistemului lui
Comenius: J.H. Pestalozzi, J.Fr. Herbart, A.Diesterweg, că să-i
nominalizăm doar pe cei mai importanţi.
În cele ce urmează vom prezenta cele mai importante momente
ale evoluţiei lecţiei de la Comenius şi până în prezent.
Pedagogul ceh, părintele didacticii moderne, considera lecţia –
formă de organizare a procesului de învăţământ – fiind cea mai mică
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unitate a activităţii şcolare şi o plasa ca o verigă a sistemului integral
al activităţilor dintr-o şcoală (adap. E., Surdu, 1995, p.250).
Un moment important în evoluţia lecţiei îl constituie propunerea
lui Herbart şi a colaboratorilor săi. Susţinându-şi logic, psihologic şi
cognitiv ideea, Herbart propune ca lecţia să parcurgă anumite „trepte
formale”, numite şi „trepte herbartiene”:
1. „punerea în temă” – pregătirea elevilor pentru activitate prin
informarea lor despre ceea ce urmează a li se preda;
2. „asocierea” – presupune legarea ideilor noi de cele vechi prin
predarea profesorului;
3. „generalizarea” – evidenţierea ideilor principale, a legăturilor
dintre ele pentru a ajunge la definiţii;
4. „metoda” – aplicarea generalităţilor la situaţii noi.
Un alt moment important în evoluţia lecţiei îl constituie ideea
sistemică asupra acesteia. Lecţia este definită ca sistem de acţiuni
educative structurate în vederea realizării unor obiective didactice
prestabilite. În acest sens, sunt formulate mai multe tipuri de lecţie,
de unde Herbart propusese unul singur. Astfel, este eliminat
formalismul modelului unic, apărând, însă, riscul formalismului celor
patru tipuri, despre care vom vorbi pe larg în subcapitolul următor.
Gagne, prin formularea secvenţelor lecţiei, constituie un alt
moment important în evoluţia pe coordonate pedagogice a concepţiei
despre cea „mai mică unitate a activităţii şcolare”. Pornind de la ideea
de lecţie ca unitate logică şi psihologică, constituită din elemente de
sistem aflate în interdependenţă, Gagne propune aşa numitele
evenimente ale lecţiei.
Adaptarea evenimentelor lecţiei propuse de Gagne la noile
orientări ale pedagogiei moderne a dus la reformularea acestora. O
posibilă prezentare a secvenţelor lecţiei moderne este cea de mai jos:
1.Captarea atenţiei – presupune trezirea interesului elevului faţă de
subiectul lecţiei. O astfel de activitate se poate realiza prin diferite
metode, fiind nu numai imposibil de standardizat, dar şi neindicat a
se proceda astfel, deoarece elevii şi interesele lor sunt foarte variate.
„Priceperea de a capta atenţia reprezintă o parte din arta
profesorului, implicând cunoaşterea profundă a elevilor de care se
ocupă” (Gagne, 1977,p.138).
2. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor urmărite – are în vedere
faptul că pentru a se implica activ în lecţie, elevul trebuie să ştie ce
se aşteaptă de la el şi când/cum va şti că a realizat învăţarea. O
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astfel de comunicare consumă puţin timp din economia lecţiei şi
poate împiedica atât elevul cât şi profesorul să se îndepărteze de
finalitatea directoare a lecţiei. Comunicarea obiectivului lecţiei
trebuie realizată în cuvinte puţine şi pe înţelesul elevului pentru a
facilita o comprehensiune rapidă şi totală.
3.Reactualizarea cunoştinţelor anterioare – are în vedere actualizarea
cunoştinţelor anterior însuşite care constituie un suport
informaţional pentru noile cunoştinţe ce urmează a fi transmise în
lecţia curentă. În momentul învăţării capacităţile dobândite anterior
trebuie să fie de o mare actualitate pentru a lua parte la noua
învăţare. O astfel de sarcină se îndeplineşte prin reactualizarea lor
în momentul imediat premergător noii activităţi de învăţare.
4.Prezentarea noului conţinut, a situaţiei stimul – trebuie să fie prezentat
un stimul corelat strâns cu performanţa de învăţare ce urmează a fi
realizată. Astfel, însuşirea sunetului şi a literei „b” trebuie însoţită de
un stimul adecvat, ca rostirea sunetului şi scrierea literei de către
cadrul didactic şi repetarea acestor operaţii de către elev până la
formarea competenţei vizate. Acest fapt este foarte important pentru ca
elevul să nu-şi formeze o deprindere greşită.
5.Dirijarea învăţării – constituie o succesiune logică şi didactică de
operaţii şi acţiuni care îndrumă elevul spre îndeplinirea sarcinii de
învăţare vizate. Această succesiune poate fi alcătuită din combinaţii
de întrebări, aluzii, sugestii indirecte, orientări, direcţionări, dar în
nici un caz nu trebuie să trimită într-o manieră directă la aflarea
răspunsului urmărit. Acest ultim mod de a acţiona poate fi, însă,
corect în prezentarea unor noţiuni absolut noi, pe care elevul nu are
cum să le „descopere” singur, ca: denumiri noi, sunete şi litere
necunoscute, algoritmi etc.
6.Intensificarea transferului – urmăreşte demonstrarea de către elev a
faptului că a dobândit competenţa vizată. Această acţiune se
realizează prin rezolvare de exerciţii, sarcini didactice, la început
similare cu sarcina iniţială şi apoi din ce în ce mai diverse şi
diversificate. Fiecare obiectiv al instruirii vizează o capacitate care
trebuie formată de elevi şi care va trebui să fie ulterior aplicată.
Instruirea nu înseamnă doar a informa elevul, ci şi a-l pune în
situaţii noi în care să-şi foloseacă cunoştinţele dobândite.
7.Asigurarea conexiunii inverse (feed-back-ului) – presupune
transmiterea informaţiei iniţiale pe o cale inversă de la elev la
cadrul didactic cu scopul de a determina corectitudinea însuşirii
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acesteia. Este foarte important ca elevul să fie informat de gradul de
corectitudine al îndeplinirii sarcinii. Aceasta, deoarece se vizează
corectarea carenţelor pentru a se trece cu succes la următoarea
sarcină de învăţare. Această secvenţă nu presupune notarea
elevului, ea are scop formativ, chiar dacă poate fi un suport pentru
notare.
8.Asigurarea performanţei – presupune raportarea performanţei
realizate de elev la obiectivul educaţional urmărit. Gagne propune
rezolvarea, în acest sens, a mai multor sarcini, de obicei 2 – 3,
pentru a ne putea asigura că performanţa atinsă de elev este durabilă
şi nu a fost realizată din întâmplare sau din noroc.
9.Intensificarea retenţiei – are în vedere fixarea în memorie a celor
învăţate. Orice informaţie nouă trebuie subsumată celor anterior
învăţate, subliniindu-se totodată diferenţele faţă de acestea din urmă
(adap Gagne, 1977, citat de Craşovan, M., 2003, p.76-77).
Trebuie specificat faptul că ordinea, precum şi numărul acestor
secvenţe în cadrul unei lecţii nu este nici strictă, nici obligatorie, ele
depind de sarcina didactică vizată de lecţie, de tipul lecţiei, de
conţinutul de învăţare luat în calcul şi, desigur, de creativitatea
didactică a educatorului şi chiar a elevului. Vom prezenta în
subcapitolul următor modalităţi de combinare a secvenşelor în funcţie
de tipul de lecţie, specificând totodată că nici un exemplu nu
constituie un şablon, ci doar o sugestie orientativă care nu vrea şi nici
nu trebuie să îngrădească originalitatea şi creativitatea cadrului
didactic şi a elevilor săi, ci poate doar să elimine improvizaţia
didactică şi diletantismul educaţional.
Pentru a se dovedi eficientă orice lecţie trebuie să respecte
următorii parametri:
• Să se raporteze în permanenţă la un scop bine determinat şi
operaţionalizabil în obiective operaţionale;
• Să se constituie ca un element de sistem în sistemul lecţiilor
disciplinei respective, care trebuie să fie în deplin acord cu logica
ştiinţei respective şi cu logica didactică;
• Să utilizeze strategii didactice adecvate scopului propus;
• Să fie organizată în aşa fel încât să utilizeze cu maximum de
eficientă timpul aferent (adap E., Surdu, 1995, p.257).
Chiar dacă nu putem da reţete de organizare a unei lecţii, totuşi
unele repere generale în acest sens sunt bine de cunoscut, astfel pe
lângă cele prezentate mai sus vom enumera câteva caracteristici ale
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lecţiei moderne, care cunoscute, pot uşura munca educatorului,
facilita creativitatea didactică veritabilă şi elimina improvizaţia
educaţională dăunătoare:
• are nevoie de un cadru bine organizat;
• este determinată de un timp didactic strict;
• trebuie adecvată situaţiei concrete de învăţare;
• are o sarcină didactică dominantă care imprimă tipul de lecţie;
• vizează obiective operaţionale bine stabilite;
• este activitatea comună a cadrului didactic şi a clasei sale de
elevi;
• este necesar a se operaţionaliza în secvenţe educaţionale
independente, dar în acelaşi timp integrate sistemic;
• în cadrul ei se realizează o strânsă interdependenţă între sarcina
didactică, conţinutul învăţării, strategia didactică (metode,
mijloace, tipuri de învăţare şi forme de organizare a clasei) şi
relaţia cadrul didactic – clasă de elevi;
• este un microsistem în cadrul macrosistemului proces de
învăţământ al unei discipline.
Potrivit ideilor expuse mai sus şi în conformitate cu noile
orientări ale didacticii moderne, propunem următoarea definiţie
pentru lecţia didactică: un sistem logic şi psihologic de secvenţe,
concretizate în mai multe acţiuni didactice, desfăşurate într-o
atmosferă de colaborare activă între educator şi elevii săi, pe durata
unui timp didactic bine determinat (de regulă 50 min.) şi în virtutea
realizării unor obiective educative prestabilite.
IX.2. Tipologia lecţiei şi problematica ei
Procesul de învăţământ poate fi organizat sub diverse forme.
Analiza acestor forme ne permite identificarea mai multor tipuri de
lecţie, diferite prin aportul lor la realizarea finalităţilor educaţiei
şcolare.
Atunci când vorbim de educaţie şcolară ne gândim imediat la
activităţile de predare, învăţare şi evaluare, dar trebuie observat că nu
predăm de dragul predării şi nu evaluăm pentru a evalua, acestea sunt
activităţi realizate, în primul rând, pentru a facilita munca de învăţare
a elevului. Învăţarea eficientă are un caracter procesual, deci se
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desfăşoară pe baza unei succesiuni de activităţi: transmitere,
receptare, însuşire, sistematizare, formare şi consolidare de priceperi
şi deprinderi, stocare, reactualizare şi evaluare.
Aceste activităţi ale învăţării constituie sarcini didactice
fundamentele ale lecţiilor. În fiecare lecţie este dominantă una dintre
aceste sarcini, chiar dacă, în vederea realizării obiectivelor educative,
se desfăşoară şi activităţi corespunzătoare celorlalte sarcini didactice.
Aşa după cum am arătat şi în subcapitolul anterior sarcina
didactică dominantă a lecţiei determină tipul de lecţie. În acest sens,
considerăm inoportună formularea unui tip de lecţie de gen mixt,
chiar dacă în pedagogia actuală se vehiculează şi acest tip. Astfel,
considerăm ca fiind valide următoarele tipuri de lecţie:
1. lecţia de dobândire de cunoştinţe;
2. lecţia de formare de priceperi şi deprinderi;
3. lecţia de consolidare;
4. lecţia de evaluare.
Determinarea tipurilor de lecţie îşi găseşte utilitatea practică
în orientarea mult mai rapidă şi eficientă a cadrului didactic în
stabilirea structurii optime a lecţiei ce urmează să o proiecteze şi să o
realizeze alături de elevii săi. Chiar dacă, într-o oarecare măsură am
precizat şi anterior, considerăm necesar a menţiona că stabilirea
tipurilor de lecţie nu impune crearea de şabloane unice pentru
realizarea unui anumit tip de lecţie, ci conturează un cadru general de
desfăşurare al lecţiilor de acelaşi tip, având ca scop eliminarea
formalismul şi a improvizaţiei. Numai o atitudine de acest gen ne va
face să evităm formalismul celor patru tipuri de lecţie de care
aminteam în subtema precedentă şi care ar fi extrem de dăunător
pentru eficacitatea unei lecţii ce se vrea abordată în spirtit curricular.
În cele ce urmează vom încerca abordarea succintă a celor
patru tipuri de lecţie enumerate mai sus, după următorul algoritm:
sarcină didactică dominantă; structură organizatorică orientativă (este
redată prin adaptarea secvenţelor propuse de Gagne); variante ale
tipului de lecţie considerat.
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IX.2.1. Lecţia de dobândire de cunoştinţe
Sarcină didactică dominantă: comunicarea şi însuşirea /
dobândirea de cunoştinţe noi. Pe baza acestora se urmăreşte
dezvoltarea psihică a elevului.
Structură organizatorică orientativă:
Sugerăm următoarea înşiruire de secvenţe (desigur educatorul are
nu doar libertatea de a o adapta, ci mai mult obligaţia de a o adecva la
situaţia concretă de învăţare):
1. Organizarea învăţării – pregătirea clasei pentru activitate;
2. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare–realizarea conexiunii
cu lecţia/lecţiile anterioară(e) care prezintă cunoştinţe
necesare asimilării celor ce vor fi predate în lecţia nouă;
3. Captarea atenţiei – trezirea interesului elevilor pentru
subiectul lecţiei ce urmează a se desfăşura;
4. Enunţarea subiectului şi a obiectivelor – informarea elevului,
printr-un limbaj adecvat înţelegerii sale, despre sarcinile ce
urmează să le îndeplinească pe parcursul lecţiei;
5. Predarea noului conţinut – secvenţa majoră a lecţiei
(răspunde sarcinii dominante şi ocupă cea mai mare parte a
resursei timp), presupunând prezentarea conţinutului ştiinţific
ce face obiectul lecţiei.
6. Intensificarea retenţiei – presupune diverse modalităţi de
fixare a noilor cunoştinţe: exerciţii, problematizării, aplicaţii
practice, crearea unor situaţii de transfer etc.;
7. Încheierea activităţii (Aprecieri) – formularea unor judecăţi
de valoare asupra modului de desfăşurare a lecţiei şi a
modului de implicare a elevilor. În această secvenţă se pot da
şi indicaţii pentru realizarea temelor sau pentru continuarea
învăţării acasă.
Variante:
În funcţie de modul în care se realizează activitatea de predare
avem mai multe variante ale acestui tip de lecţie:
•
•
•
•
•

Lecţii introductive;
Lecţii prelegere;
Lecţii seminar;
Lecţii problematizate;
Lecţii dezbatere etc. (adap. E., Surdu, 1999, p.181).
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IX.2.2. Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi
Sarcină didactică dominantă: realizarea unor activităţi
independente cu scopul de a forma anumite priceperi şi deprinderi de
muncă intelectuală sau nu.
Structură organizatorică orientativă:
Chiar dacă, în funcţie de varianta specifică de lecţie de formare de
priceperi şi deprinderi, structura organizatorică poate îmbrăca diferite
forme putem propune un schelet orientativ pentru toate aceste variante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

organizarea învăţării;
anunţarea obiectivelor şi a subiectului lecţiei;
reactualizarea cunoştinţelor anterioare;
demonstrarea modului de executare;
dirijarea învăţării (secvenţa majoră);
analiza rezultatelor şi aprecieri.

Variante :
În funcţie de „cum” şi „unde” se realizează activitatea de
predare avem mai multe variante ale acestui tip de lecţie:
•
•
•
•

Lecţii de formare a unor deprinderi de muncă
intelectuală;
Lecţii de laborator;
Lecţii de activitate practică;
Lecţii de formare a unor deprinderi motrice.
IX.2.3. Lecţia de consolidare

Sarcină didactică dominantă:
fixarea şi consolidarea
cunoştinţelor dobândite anterior.
Structură organizatorică orientativă:
Ca structură acest tip de lecţie are un proiect de realizare a
recapitulării. Totuşi, vorbind în termeni de secvenţe didactice putem
propune următorul ansamblu structural:
1. organizarea învăţării;
2. captarea atenţiei;
3. anunţarea obiectivelor şi a subiectului lecţiei;

149

4. reactualizarea cunoştinţelor anterioare (aici secvenţa majoră
în care se pune în aplicare proiectul de recapitulare);
5. intensificarea retenţiei;
6. încheierea activităţii (aprecieri).
Variante:
În funcţie de momentul în care se realizează lecţia, avem
următoarele variante:
• lecţii de recapitulare curentă – realizate cu unităţi de
conţinut mici, dar foarte importante pentru înţelesul
ulterior al materiei respective;
• lecţii de recapitulare – realizate la sfârşitul unei teme sau
capitol mai mare, mai important sau mai dificil din
programa didactică;
• lecţii de sinteză – realizate la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
În funcţie de modul în care se realizează lecţia, avem
următoarele variante:
• expunere de sinteză realizată de educator;
• activitate personală a elevilor;
• dialog frontal cu clasa.
IX.2.4. Lecţia de evaluare
Sarcină didactică dominantă: controlul şi evaluarea. Această
sarcină didactică vizează verificarea modului de înţelegere a
informaţiilor şi de operare a educabilului cu acestea. În urma
realizării unei lecţii de evaluare se pot identifica:
• calitatea procesului didactic desfăşurat anterior – cu incidenţe directe
asupra modului de planificarea a procesului ce urmează a fi desfăşurat;
• constatarea nivelului de pregătire al educabililor – care poate duce
la acordarea unui calificativ sau a unei note, pe lângă incidenţa
amintită mai sus.
Structură organizatorică orientativă :
Cu toate că structura unei astfel de lecţii depinde, într-o mare
măsură, de scopul urmărit (formativ sau clasificator) precum şi de
varianta de lecţie aleasă, propune următoarea structură orientativă,
rămânând la latitudinea cadrului didactic să o adapteze la nevoile
situaţiei educaţionale concrete în care se află:
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1. organizarea învăţării;
2. anunţarea obiectivelor şi a subiectului lecţiei;
3. evaluarea propriu -zisă;
4. încheierea activităţii.
Variante :
În funcţie de diverse variabile didactice (scopul, conţinutul
educaţional evaluat, metodele de evaluare, particularităţile de vârstă
şi individuale ale educabililor etc.) avem de a face cu mai multe
variante ale acestui tip de lecţie:
• lecţie de verificare prin chestionare orală, scrisă, pe baza
unor lucrări practice;
• lecţie de verificare cu ajutorul fişelor identice, concepute
după nivelul mediu al clasei pentru a converti în note sau
calificative rezultatele educabililor.
IX.3. Alternative ale lecţiei
ca forme de organizare a învăţământului
Aşa după cum am arătat mai sus, lecţia este forma
fundamentală de organizare a procesului didactic. Trebuie, însă,
subliniat faptul că datorită complexităţii procesului didactic, lecţia nu
este singura formă de organizare a acestuia, există numeroase alte
forme complementare ei.
În literatura de specialitate sunt puse în act numeroase
clasificări ale acestor forme complementare lecţiei, după diverse
criterii. Noi, vom prezenta mai jos clasificarea realizată de profesorul
Jinga, fiind convinşi că este în conformitate şi cu punctul nostru de
vedere.
Activităţi didactice desfăşurate în
şcoală (în afara clasei)
Activităţi desfăşurate de colectivul
didactic al şcolii:
• consultaţii;
• meditaţii;
• cercuri pe materii;
• şezători literare;
• jocuri şi concursuri şcolare;
• serbări şcolare;
• cenacluri;
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Activităţi desfăşurate în afara şcolii
(extraşcolare)
• excursii şi vizite didactice;
• activităţi cultural – distractive;
• vizionări de spectacole, filme
tematice etc.

•

întâlniri cu personalităţi din
diverse domenii.
Activităţi organizate de instituţii în
afara şcolii:
• brigăzi cultural – educative;
• acţiuni de educaţie sanitară,
rutieră etc.
• vizionări de spectacole etc.

•

tabere naţionale, judeţene, de
documentare şi creaţie;
• manifestări cultural – educative
în biblioteci, muzee, case ale
tineretului;
• excursii şi drumeţii;
• emisiuni radio şi TV etc.
(adap. Forme de muncă didactico-educative complementare lecţiei Jinga,I., Istrate,
E., 2001, p.246)

În funcţie de legătura lor cu procesul didactic desfăşurat în
clasă aceste activităţi pot fi organizate în trei momente diferite:
1. la începutul unei teme sau capitol din programa şcolară –
având rol introductiv, de a familiariza educabilul cu tema ce
urmează a fi dezbătută în clasă;
2. în prelungirea lecţiei – cu rol de consolidare sau / şi aplicare
a cunoştinţelor însuşite prin procesul didactic desfăşurat la
clasă;
3. finale sau de încheiere – pentru îmbogăţirea şi valorificarea
cunoştinţelor însuşite în lecţie (adap. Jinga,I., Istrate, E., 2001,
p.246 – 247).
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DE REŢINUT :
1. Etimologic: lectură cu glas tare.
lectio + meditatio = lectură cu glas tare, însoţită de o
meditaţie profundă.
2. Evoluţia istorică a concepţiilor despre lecţie:
Antichitate, Evul Mediu, Comenius, Herbart, concepţia
sistemică, Gagne.
3. Secvenţele propuse de Gagne:
– Captarea atenţiei;
– Informarea elevului cu privire la obiectivul urmărit;
– Reactualizarea învăţării anterioare;
– Prezentarea materialului – stimul;
– Dirijarea învăţării;
– Obţinerea performanţei;
– Asigurarea conexiunii inverse (feed-back-ului);
– Evaluarea performanţei;
– Intensificarea retenţiei.
4.Definirea lecţiei – formă principală de organizare a procesului
didactic: un sistem logic şi psihologic de secvenţe, concretizate în
una sau mai multe acţiuni didactice, desfăşurate într-o atmosferă de
colaborare activă între educator şi elevii săi, pe durata unui timp
didactic bine determinat (de regulă 50 min.) şi în virtutea realizării
unor obiective educative prestabilite.
5. Condiţii de eficienţă ale unei lecţii:
• Să se raporteze în permanenţă la un scop bine determinat şi
operaţionalizabil în obiective operaţionale;
• Să se constituie ca un element de sistem în sistemul lecţiilor
disciplinei respective, care trebuie să fie în deplin acord cu logica
ştiinţei respective şi cu logica didactică;
• Să utilizeze strategii didactice adecvate scopului propus;
• Să fie organizată în aşa fel încât să utilizeze cu maximum de
eficientă timpul aferent;
• Să fie adaptată situaţiei de învăţare concrete pentru care este
proiectată, organizată şi în care este desfăşurată.
6. Tipul de lecţie: - este dat de sarcina didactică dominantă.
• lecţia de dobândire de cunoştinţe;
• lecţia de formare de priceperi şi deprinderi;
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• lecţia de consolidare;
• lecţia de evaluare.
7. Alternative complementare ale lecţiei:
• Activităţi didactice desfăşurate în şcoală (în afara clasei);
• Activităţi desfăşurate în afara şcolii (extraşcolare).
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Activităţi de seminar:
1. Definiţi în manieră personală lecţia. Motivaţi-vă opţiunea.
2. Prezentaţi o analiză comparativă între cele patru tipuri de
lecţie, considerând următoarele elemente: obiectivele
educaţionale urmărite, secvenţa majoră, secvenţele lecţiei şi
interacţiunea dintre ele, relaţia conţinut transmis – obiective
operaţionale.
3. Realizaţi un eseu pe tema: „Lecţia mixtă – realitate sau
redundanţă epistemică”.
4. Realizaţi un scurt eseu cu tema: „Rolul alternativelor
educaţionale ale lecţiei în creşterea eficacităţii procesului de
învăţământ”.
5. Prezentaţi şi descrieţi o structură organizatorică pentru unul
din cele patru tipuri de lecţie. Realizaţi acest exerciţiu
printr-un exemplu concret pe o temă ce poate fi cuprinsă în
programa disciplinei d-voastră.
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Schema comprehensivă a temei IX :
evaluare
consolidare

Dobândire
de
cunoştinţe

Formare de
priceperi şi
deprinderi

Geneză:
Comenius
Tipuri
Etimologie:
lecţio

Lecţia

Secvenţe:

Formă de
organizare a
P.Î.

Indicatori de
eficienţă

Alternative
complementare
scop
Strategia
didactică

Verigă
într-un
sistem
Utilizarea
timpului
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Tema X
Strategia didactică
Obiectivele temei – după parcurgerea temei X veţi fi capabili:
1. să definiţi în manieră corectă conceptele de: strategie şi tactică
didactică;
2. să prezentaţi rolul şi caracteristicile strategiei didactice, în cadrul
procesului de învăţământ;
3. să motivaţi tipologia strategiei didactice pornind de la principalele
criterii de clasificare;
4. să prezentaţi relaţiile ce se stabilesc între diversele elemente
componente ale strategiei didactice;
5. să construiţi o strategie didactică adecvată unei situaţii educaţionale
concrete.

Structura temei X :
X.1. Definire şi caracterizare
X.2. Tipologia strategiei didactice
X.3. Structura strategiei didactice
X.3.1. Metode şi procedee didactice
X.3.2. Mijloace didactice
X.3.3. Tipuri de învăţare
X.3.4. Forme de organizare
X.4. Elaborarea unei strategii didactice

Bibliografie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cerghit, I. (coord); Curs de pedagogie; ed. Univesităţii Bucureşti; 1988;
Cerghit, I. (coord.); Prelegeri de pedagogie; ed. Polirom; Iaşi; 2001
Cucoş, C. – Pedagogie, ediţia a II-a – ed. Polirom; Iaşi; 2002;
Ionescu, M.; Demersuri creative în predare şi învăţare; ed. Presa
Universitară Clujană; Cluj-Napoca; 2000;
Ionescu, M.; Instrucţie şi educaţie; Ed. Presa Universităţii, ClujNapoca, 2003;
Jinga,I., Istrate, E. – Manual de pedagogie – ed. All; Buc., 2001;
Păun, E., Potolea, D., – Pedagogie. Fundamentări teoretice şi
demersuri aplicative – ed. Polirom, Iaşi, 2002;
Surdu, E.; Prelegeri de pedagogie generală; ed. EDP; Bucureşti; 1995.
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X.1. Definire şi caracterizare
Folosit pentru prima dată în arealul militar, conceptul de
„strategie” a fost ulterior preluat şi în alte domenii de cunoaştere
(politică, economie, educaţie, management etc), păstrându-şi sensul
iniţial de construcţie pragmatic – intuitivă generală în desfăşurarea
unei activităţi sau proces, concepută în vederea îndeplinirii scopului
final.
Indiferent de arealul de cunoaştere în care a fost folosit,
termenul de strategie a subordonat, întotdeauna, termenul de
„tactică”, termen folosit cu sensul de: modalitate de îmbinare a
metodelor şi mijloacelor necesare pentru realizarea obiectivului unei
acţiunii anume. Deci, tactica reprezintă latura acţională a strategiei.
Tactica şi toate elementele sale componente sunt subordonate
strategiei. Trebuie, însă, subliniat faptul că strategia nu este o simplă
sumă de tactici, ci un ansamblu coerent şi funcţional de tactici, care
se corelează în permanenţă pentru realizarea scopului. Prin urmare,
strategia este un sistem de tactici. La baza oricărei strategii stă o
anumită logică şi o anumită linie generală de gândire, concepere.
„Sensul general acordat strategiei în educaţie este acela de
modalitate generală de concepere în viziune sistemică, pe termen
lung, mediu şi scurt a proceselor educaţionale” (Ionescu, M., 2003,
p.147). Prin urmare termenul de strategie în educaţie este operant la
trei niveluri:
macro: unde se vorbeşte de strategie educaţională, termen ce
vizează sistemul de învăţământ;
intermediar: unde se poate vorbi de strategie instructiveducativă, termen ce consideră procesul de învăţământ în ansamblul
său, având ca scop final idealul educaţional aflat în vigoare;
micro: unde putem vorbi de strategie didactică, termen ce
consideră procesul de învăţământ desfăşurat efectiv între cadrul
didactic şi educabili săi, la nivelul unei discipline sau chiar al unei
lecţii, considerând ca scop final obiectivele cadru şi de referinţă.
Datorită acestor consideraţii, termenul de tactică este aproape
nefolosit în arealul educaţional. Această situaţie este total
nejustificată şi, prin urmare, trebuie lămurită.
Dacă la primele două niveluri putem tolera neutilzarea
termenului de tactică, datorită caracterului foarte general al
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abordărilor şi absenţei manifestării unei laturi acţionale fără a
interfera cu ultimul nivel sau a devia în chestiuni strict manageriale,
la ultimul nivel, cel microeducaţional, suntem convinşi că se impune
folosirea termenului de tactică, aspectul acţional fiind dominant.
Considerând nivelul microeducaţional şi mai cu seamă cel al
lecţiei, trebuie specificat faptul că nu putem identifica termenul de
strategie didactică, în sensul folosit mai sus, cu cel de tactică. În
opinia noastră, în cadrul unei lecţii avem de a face cu o strategie
didactică ce se prezintă ca o linie generală de gândire, având ca scop
final obiectivele de referinţă ale respectivei activităţi şi
concretizându-se în mai multe elemente acţionale ce vizează
realizarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei, abordate prin diverse
tactici educaţionale. Prin urmare, tactica didactică reprezintă
modalitatea de îmbinare a metodelor, mijloacelor didactice, formelor
de organizare a clasei şi a tipului de învăţare solicitat educabilului în
virtutea îndeplinirii unui obiectiv operaţional al unei anumite lecţii.
Deci, pentru fiecare obiectiv operaţional putem concepe şi urma o
anumită tactică didactică.
Prin urmare, strategia didactică poate fi definită ca ansamblul
metodelor educaţionale, mijloacelor didactice, formelor de
organizare a clasei şi experienţelor de învăţare propuse educabililor
în vederea îndeplinirii obiectivelor cadru şi de referinţă ale
procesului instructiv-educativ.
Pentru a fi consecvenţi obiectivelor prezentei teme, vom
aborda în cele ce urmează doar problematica strategiei şi tacticii
didactice, acestea fiind în atenţia directă a practicianul de la catedră.
Structura internă a strategiei didactice şi subordonarea
acesteia finalităţilor educaţionale, determină atât ei cât şi tacticilor
didactice componente anumite dimensiuni:
1.
dimensiunea epistemică: strategia fiind un construct teoretic
coexistent anumitor reguli epistemice;
2.
dimensiunea pragmatică: strategia şi tacticile componente ei
trebuiesc construite în deplină rezonanţă cu particularităţile situaţiei
didactice concrete ce urmează a fi abordată;
3.
dimensiunea operaţională: strategia se va concretiza în mai
multe acţiunii şi operaţii concrete, aferente obiectivelor operaţionale
şi abordate prin tactici didactice special construite;
4.
dimensiunea metodologică: strategia cuprinde un ansamblu de
metode şi procedee didactice (adap. Cucoş, C., 2002, p.282);
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5.
dimensiunea structurală: strategia didactică este compusă din
următoarele elemente: metode şi procedee didactice, mijloace
educaţionale, forme de organizare a clasei de elevi şi experienţe de
învăţare solicitate educabilului.
Pentru o mai bună înţelegere a conceptului de strategie
didactică vom inventaria, în cele ce urmează principalele sale
caracteristici:
caracterul general al strategiei didactice este generat de nevoia
de adaptare permanentă a conţinutului învăţământului la situaţia
concretă de învăţare şi la educabilii cu care se lucrează, prin raportare
constantă la finalităţile instructiv – educativ;
caracterul normativ al strategiei este dat de faptul că deşi
imprimă o anumită linie general – valabilă în conceperea şi
organizarea situaţie de instruire, aceasta este întotdeauna flexibilă şi
ajustabilă din mers, lăsând spaţiu creativităţii educatorului şi primind
chiar amprenta stilului său didactic;
caracterul sistemic al strategiei este dat de ansamblul tacticilor
componente care se află în interacţiune şi interdependenţă,
comportându-se ca elementele unui veritabil sistem didactic. Chiar şi
în cadrul unei lecţii, strategia didactică vizează procesul instruirii în
ansamblul său, nu o singură secvenţă de instruire, o asemenea unitate
instructiv – educativă este abordată de o tactică didactică.
aşa cum am prezentat şi mai sus, strategia didactică nu se identifică
cu lecţia, întrucât ea poate fi valorificată şi în afara acesteia, precum şi la un
nivel imediat superior, cel al ansamblurilor de lecţii, de pildă;
strategia didactică are un caracter probabilistic, ea nu poate
garanta reuşita, întrucât în realizarea procesului didactic intervin
numeroase variabile şi subvariabile neprevăzute, care pot influenţa
reuşita strategiei.
O strategie este adecvată într-un anumit context educaţional,
determinat de anumite variabile pedagogice şi psihologice. Datorită
acestui fapt, în elaborarea strategiilor didactice, demersul constructiv
impune respectarea anumitor criterii. Aceste criterii vor da ulterior
măsura eficienţei respectivei strategii. Sintetizând putem enumera
următoarele criterii (Ionescu, M.; 1997, 2000):
* concepţia pedagogică: prezintă două dimensiuni, cea generală a
perioadei istorice respective, dată de orientările epistemice „la modă”
la un moment dat şi cea individuală, a cadrului didactic, construită pe
baza ansamblului experienţelor didactice anterioare ale acestuia;
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* sistemul principiilor didactice ca idei de bază care formulează
norme şi reguli menite să crească eficienţa procesului instructiveducativ;
* corelarea armonioasă cu finalităţile educaţionale: obiectivele
cadru, de referinţă şi operaţionale;
* conţinutul învăţământului, unul şi acelaşi conţinut poate fi abordat
diferit, în funcţie de natura şi importanţa sa, precum şi în funcţie de
rolul pe care îl îndeplinesc cei doi actori educaţionali;
* particularităţile grupului – clasă de elevi;
* natura probelor de evaluare ce urmează a fi aplicate în procesul
educativ;
* ambianţa educaţională creată de mediul fizic / ergonomic şi
psihosocial al şcolii;
* timpul şcolar disponibil pentru realizarea activităţii didactice
respective.
Este important de conştientizat de către viitorul educator
faptul că o strategie didactică nu este un cod de procedură imuabil,
care dă o reţetă didactică ce garantează eficienţa procesului paideutic,
ci o line directoare menită să elimine improvizaţia şi diletantismul
educaţional şi care pentru a fi eficientă, trebuie strâns corelată cu
particularităţile situaţiei educaţionale concret-abordată şi totodată
capabilă de o adaptare permanentă, prin tacticile sale, la diversele
variabile şi subvariabile neprevăzute.
X.2. Tipologia strategiei didactice
Complexitatea procesului paideutic, multiplele forme de
abordare a învăţării şi diversitatea condiţiilor educaţionale, determină
o gamă foarte mare de strategii didactice. Clasificarea acestora se
face după mai multe criterii, dintre care vom aminti doar câteva:
1. după elementul didactic pe care sunt centrate:
centrate pe elev; centrate pe conţinut; centrate pe elev şi conţinut;
2. după natura obiectivelor vizate:
cognitive; acţionale; afectiv – atitudinale;
3. după mobilurile motivaţionale considerate:
externe sau interne;
4. după gradul de dirijare a învăţării:
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algoritmice (dirijare riguroasă); semialgoritmice (învăţare
semiindependentă); euristice (învăţare preponderent independentă);
creative (bazate pe originalitatea elevilor);
5. după forma de organizare a activităţilor didactice:
frontale; de grup; de lucru în perechi; individuale (bazate pe muncă
individuală); mixte (adap. Cucoş, C., 2002; p.283).
Indiferent de criteriul pe care îl considerăm, unul din cele de mai
sus sau altul oarecare, nu putem afirma că o strategie sau alta este, prin
sine şi general valabil, mai eficientă de cât altele. Aşa după cum am arătat
şi în prima parte a acestei teme pentru a se dovedi eficientă o strategie
didactică, trebuie să respecte anumite criterii de eficienţă şi, mai cu seamă,
să fie pe deplin corelată cu particularităţile situaţiei educaţionale concrete.
Astfel, dacă într-o situaţie educaţională anume se poate dovedi mai
eficientă o strategie de grup decât una individuală într-o altă situaţie
educaţională balanţa eficienţei se poate înclina invers. Acelaşi aspect se
regăseşte şi în cazul tacticilor didactice, ce pot fi clasificate după criterii
similare celor de mai sus.
Un cadru didactic competent are capacitatea de a analiza
corect particularităţile situaţiei educaţionale concrete cu care se
confruntă şi, în consecinţă, concepe şi aplică strategii educaţionale
adecvate şi prin aceasta eficiente.
X.3. Structura strategiei didactice
Strategia didactică determinată ca traseu procedural,
coordonat şi raportat la finalităţi precum şi articulat particularităţilor
contextului educaţional (ce se pot modifica, reforma, schimba) se
prezintă sub forma unui sistem de tactici didactice care au la bază
următoarele elemente:
– metodele şi procedeele didactice;
– mijloacele educaţionale;
– formele de organizare a grupului clasă;
– experienţele de învăţare solicitate educabililor.
Dată fiind importanţa didactică a fiecăruia din aceste elemente
componente ale strategiei didactice le vom aborda în cele ce urmează
pe fiecare separat, încercând să surprindem cât mai bine problematica
ce o supun studiului epistemic.
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X.3.1. Metode şi procedee didactice
Concretizarea în acţiuni didactice a finalităţilor educaţiei se
realizează prin procesul de predare – învăţare – evaluare al cărui
„atom” central este metoda didactică. Abordarea acestui element
central al procesului de învăţământ atrage după sine necesitatea
clarificării următoarelor sintagme terminologice: metodologie
didactică, metodă didactică şi procedeu didactic.
Metodologia didactică reprezintă ansamblul metodelor şi
procedeelor didactice posibil de utilizat în procesul de învăţământ.
„În calitate de teorie stricto sensu, metodologia instruirii precizează
natura, funcţiile şi clasificările posibile ale diferitelor metode de
învăţământ” (Cucoş, C., 2002, p.286).
Etimologic cuvintele greceşti: odos – „cale” şi metha – „spre”,
„către” stau la originea termenului metodă, dându-i sensul de „drum
către ...”, „cale spre ...”. În didactică, termenul metodă desemnează
calea didactică urmată în vederea atingerii obiectivelor educaţionale.
Metoda didactică se aseamănă cu metoda de cercetare
(ştiinţifică) prin faptul că ambele sunt căi ce duc la conturarea unor
elemente ale realităţii. Deosebirea fundamentală dintre cele două
constă în faptul că în timp ce metoda de cercetare produce, elaborează
efectiv cunoştinţe, metoda didactică prezintă cunoştinţele vehiculate
la un moment dat într-un areal epistemic, chiar dacă, uneori, prin
descoperire.
„Metoda se aplică printr-o suită de operaţii concrete, numite
procedee. Procedeul didactic reprezintă o secvenţă a metodei, un
simplu detaliu, o tehnică mai limitată de acţiune, o componentă sau
chiar o particularizare a metodei. O metodă apare ca un ansamblu
corelat de procedee considerate a fi cele mai oportune pentru o
situaţie dată de învăţare. Valoarea şi eficienţa pragmatică ale unei
metode sunt condiţionate de calitatea, adecvarea şi congruenţa
procedeelor care o compun. De regulă, în interiorul unei metode,
procedeele se pot reordona, în funcţie de exigenţele exterioare, ceea
ce face ca una şi aceeaşi metodă să poată dobândi trăsături şi
dimensiuni praxiologice noi, date tocmai de combinarea procedeelor.
Mutaţiile intervenite pot fi atât de mari, încât, la limită, metoda poate
deveni ea însăşi procedeu, în contextul altei metode, după cum un
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procedeu îşi poate aroga, la un moment dat, demnitatea de metodă”
(Cucoş, C., 2002, p.287).
De exemplu, prezentarea unui tablou, a unor planşe
(expoziţiunea), explicarea cauzelor şi urmărilor unor evenimente pot
fi simple procedee în cadrul povestirii, descrierii sau conversaţiei
euristice. Tot astfel, descrierea unor aspecte ale unui cadru poate
deveni procedeu în cadrul explicaţiei, atunci când se încearcă
lămurirea unor evenimente petrecute în locaţia respectivă.
Analiza locului şi a rolului metodei în cadrul procesului de
învăţământ ne relevă câteva caracteristici ale acesteia:
- este selecţionată de către cadrul didactic şi aplicată cu ajutorul
educabililor în cadrul diverselor activităţi educaţionale, fiind strict
dependentă de experienţa şi competenţa didactică a educatorului;
- presupune mai multe operaţii, concretizate în diverse procedee;
- o metodă poate deveni procedeu şi un procedeu poate deveni
metodă prin adaptare la caracteristicile situaţiei de învăţare concrete
în care este activată;
- are caracter polifuncţional, putând participa simultan sau succesiv
la îndeplinirea mai multor obiective instructiv – educative (adap.
Cucoş, C., 2002, p.286);
- este strict subordonată finalităţii educaţionale urmărite de actul didactic;
- este aleasă în funcţie de caracteristicile conţinutului învăţământului
ce urmează a fi transmis;
- trebuie adecvată particularităţilor de vârstă şi individuale ale
educabililor concreţi cu care se desfăşoară procesul paideutic;
- se selectează şi pune în act în funcţie de caracteristicile psihosociale
ale grupului-clasă implicat în actul de predare – învăţare – evaluare;
- pentru a creşte eficacitatea procesului didactic, metodele trebuie
conjugate cu mijloacele ce vor fi folosite de către educator în
desfăşurarea procesului instructiv – educativ.
Literatura de specialitate acordă metodei didactice câteva
funcţii specifice în cadrul procesului instructiv-educativ:
• funcţia cognitivă – metoda constituie pentru educabil o cale de
acces la cunoaştere;
• funcţia formativă / educativă – metodele supun exersării şi
elaborării diverse funcţii psihice şi fizice ale educabililor;
• funcţia instrumentală – metoda serveşte drept tehnică de execuţie,
mijlocind atingerea obiectivelor educaţionale;
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funcţia normativă – metoda arată calea optimă de urmat astfel încât
să se atingă cu maximum de randament obiectivele instructiv –
educative urmărite (adap. Cerghit, I., 1980, pp.12-17).
Metodologia didactică se prezintă sub forma unui sistem de metode
şi procedee care se corelează, se contopesc şi se completează reciproc,
constituind, astfel, axa centrală a procesului instructiv-educativ.
În cadrul acestui sistem metodologic cea mai controversată
problemă este acea a clasificării elementelor sale componente,
metodele şi procedeele. Problema taxonomiei metodologie rămâne
încă deschisă datorită faptului că diversele caracteristici ale
majorităţii metodelor şi procedeelor sunt de multe ori conjuncturale,
ceea ce face extrem de dificilă formularea unui criteriu de clasificare
absolut şi, în consecinţă, încadrarea unei metode într-o anumită clasă
este o chestiune extrem de complicată.
Pentru că metodele didactice nu se manifestă în stare pură, ci mai
cu seamă sub forma unor „variante metodologice compozite” (Cucoş,
C., 1999, p.86), taxonomiile metodologice se prezintă ca şi
construcţii teoretice orientative care ne identifică tendinţa generală de
manifestare a caracteristicilor unei metode.
Datorită obiectivelor didactice propuse nu ne permitem să nu
prezentăm o taxonomie (mai mult un inventar) a metodologiei
didactice, menită să înlesnească orientarea în interiorul sistemului
metodelor şi procedeelor didactice, selecţia şi abordarea practică a
acestora de către educator.
Pornind de la tendinţa pedagogică contemporană general-valabilă de a
activa educabilul în procesul de predare – învăţare – evaluare, de a-l
transforma din obiect în obiect / subiect al procesului educativ, am ales
pentru a prezenta un inventar al metodelor şi procedeelor didactice
criteriul gradului de implicare al educabilului în procesul instructiv –
educativ, criteriu devenit, de altfel, de multă vreme tradiţional.
Ausubel şi Robinson pornind de la un criteriu similar celui de mai
sus prezintă următoarea dihotomie taxonomică a metodologiei
didactice: metode de învăţare prin receptare versus metode de
învăţare prin descoperire. Reprezentarea schematică a ideii celor doi
autori menţionaţi mai sus se constituie într-un tabel cu trei coloane de
intrare (vezi tabelul T.3.), fapt ce este absolut explicabil prin
dificultatea întâlnită în demersul de a încadra strict o metodă într-o
anumită categorie taxonomică.
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Calitatea unei taxonomii metodologice este dată de gradul de
flexibilitate şi deschidere ce-l prezintă faţă de situaţiile şi exigenţele
noi, complexe ale realităţii educaţionale contemporane. Astfel,
clasificarea prezentată, precum şi altele, pot şi chiar trebuie să suporte
amendări contextuale.
Metode de
învăţare prin receptare
- expunera verbală;
-demonstraţia;
- povestirea;
- explicaţia;
- descrierea;
- instructajul;
- expunerea;
- etc.

-conversaţia euristică;
-lucrul cu manualul;
- instruirea;
- conversaţia;
- discuţia;
- modelarea;
- algoritmul;
- etc.

Metode de
învăţare prin descoperire
- observarea;
- studiul de caz;
-rezolvarea de
probleme;
- lectura;
- studiul documentelor;
- descoperirea;
-instruirea programată;
- jocul de rol;
- dramatizarea;
- exerciţiul;
- etc.

T.3. – Sistemul metodelor didactice (adap. Moise, C., 1998, p.145)

Datorită faptului că vasta literatură scrisă pe tema
metodologiei didactice descrie în amănunt fiecare din aceste metode,
noi nu vom relua acest lucru, ci vom face doar câteva precizări cu
privire la orientările pedagogice moderne în abordarea metodologică
a procesului didactic, insistând pe explicarea conceptului de metode
activ – participative.
Acceptând ca şi axiome elementele de contextualizare,
oportunizare, adecvare şi congruenţă metodologică, profesorul
Constantin Cucoş avansează o serie de „exigenţe şi cerinţe spre care
ar trebui să evolueze metodologia de instruire” (Cucoş, C., 1999,
p.83):
1. maximizarea dimensiunii active a metodelor prin folosirea pe
scară largă a metodelor activ – participative;
Asemenea metode presupun activarea structurilor cognitive şi
operatorii ale educabililor precum şi implicarea constructivă a
acestora în procesul didactic. Gradul de participare activ –
constructivă a educabilului la procesul instrucitv – educativ este
determinat de mobilurile motivaţional – energetice pe care
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educatorul reuşeşte să le dezvolte la acesta. Metodele activ –
participative accentuează caracterul formativ – educativ al procesului
de învăţământ, minimalizând efectele pasive ale metodologiei
educaţionale şi fructificând, contextual, „dimensiunile şi aspectele
calitative ale metodei didactice”(Cucoş, C., 1999, p.83).
2. integrarea metodelor într-un sistem tehnologic complex alături de
mijloace didactice adecvate care să le potenţeze calităţile;
3. adecvarea în permanenţă la situaţia educaţională concretă;
4. folosirea unor combinaţii şi ansambluri metodologice bazate pe
caracteristici adecvate situaţiei şi nu pe dominanţă metodologică;
5. folosirea unor metode care solicită aspectul comunicaţional dintre
actorii procesului educativ, atât pe verticală (cadru didactic –
educabil) cât şi pe orizontală (între educabili) (adap. Cucoş, C.,
1999, pp. 83 – 84).
„A spune aprioric că o metodă este mai bună decât alta, fără a
ţine cont de contextul în care metoda respectivă este eficientă,
constituie o afirmaţie hazardată şi chiar lipsită de sens.” (Cucoş, C.,
2002, p.288). O metodă nu este mai bună sau mai rea, ci raportarea ei
la situaţia didactică respectivă o poate face mai mult sau mai puţin
eficientă.
X.3.2. Mijloace didactice
În cadrul strategiei didactice alături de metode, mijloacele
joacă un rol deosebit de important. Interacţiunea şi
complementaritatea metodelor şi mijloacelor didactice în sensul
îndeplinirii obiectivelor educaţionale urmărite de strategia didactică
dau acesteia, în bună măsură, gradul său de eficienţă. În acest sens,
am putea afirma că axa centrală a strategiei este constituită de relaţia
metode / procedee – mijloace didactice. Această interacţiune
didactică este exprimată într-o manieră epistemică, în literatura de
specialitate, de sintagma terminologică tehnologie didactică.
Sintagma tehnologie didactică prezintă două sensuri:
- sens restrâns, din ce în ce mai rar folosit: ansamblul mijloacelor
audiovizuale utilizate în practica educativă;
- sens larg: ansamblul structural al metodelor, procedeelor şi
mijloacelor de învăţământ puse în mişcare în actul paideutic,
respectând o strânsă corelare cu obiectivele urmărite, conţinutul
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învăţământului ce urmează a fi transmis, formele de organizare a
colectivului de educabili şi experienţele de învăţare solicitate
acestora.
Prin mijloace didactice se înţelege ansambluri de instrumente
/ obiecte folosite în desfăşurarea procesului de învăţământ pentru a-i
creşte randamentul în realizarea unor scopuri ca: transmiterea de
cunoştinţe, formarea de priceperi şi deprinderi, dezvoltarea de
abilităţi şi formarea / dezvoltarea de atitudini.
Pentru a folosi corect şi cu maximă eficienţă mijloacele de
învăţământ în cadrul strategiei didactice se cer a fi cunoscute şi
respectate funcţiile pedagogice ale acestora.
Funcţia de comunicare reflectă proprietăţile mijloacelor
didactice de a transmite direct informaţii despre obiectele, faptele,
fenomenele, evenimentele sau procesele studiate. Mijloacele
didactice, prin îndeplinirea acestei funcţii, se constituie în
instrumente obiective de facilitare a asimilării noilor cunoştinţe.
Funcţia ilustrativă – demonstrativă reflectă capacitatea
mijloacelor educaţionale de a susţine şi a ameliora comunicarea
didactică bazată pe limbajul vorbit.
Funcţia stimulativă evidenţiază rolul mijloacelor didactice în
provocarea şi dezvoltarea suportului motivaţional al educabilului
pentru problemele studiate. Unele mijloace educaţionale folosite
corespunzător şi corelate adecvat cu metodele didactice sunt capabile
să trezească interesul şi curiozitatea elevului pentru conţinutul
informaţional ce urmează a fi abordat în cadrul procesului de
învăţământ.
Funcţia ergonomică decurge din posibilitatea anumitor mijloace
de învăţământ de a contribui la raţionalizarea eforturilor de învăţare ale
educabililor (adap. Jinga, I., Istrate, E., 2001, pp.298 - 299).
Funcţia de evaluare este evidenţiată de posibilitatea utilizării
mijloacelor didactice în actul de evaluare. Utilizarea mijloacelor
didactice în procesul de evaluare constituie un factor important pentru
diminuarea erorilor de evaluare şi, în consecinţă, pentru creşterea
eficienţei procesului ca atare.
Abordând criteriul funcţiei pedagogice îndeplinite în cadrul
procesului de învăţământ putem considera următoarea taxonomie a
mijloacelor didactice. Înainte de a trece în revistă taxonomia
mijloacelor didactice, trebuie specificat faptul că gruparea acestora în
diverse categorii este oarecum relativă, deoarece contextualizarea şi
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corelarea adecvată a mijloacelor educaţionale cu metodele didactice
şi cu obiectivele educaţionale urmărite determină, uneori, diverselor
instrumente educaţionale caracteristici ce le pot integra lesne în altă
categorie, limitrofă dacă nu chiar diametral opusă (în cazul unor
clasificări dihotomice).
A) Mijloace informativ – demonstrative:
a) Materiale intuitive – naturale: ierbare, insectare, minerale, roci,
metale, diverse animale (conservate sau în stare biologică) etc.
b) Substitute tridimensionale ale realităţii: mulaje, machete, corpuri
geometrice etc.
c) Substitute bidimensionale ale realităţii: ilustraţii, fotografii,
albume, desene la tablă, hărţi, atlase etc.
d) reprezentări simbolice: formule, scheme, grafice, embleme,
simboluri etc.
B) Mijloace de formare şi dezvoltare a deprinderilor:
aparate şi instrumente de laborator, materiale şi aparate de educaţie
fizică, instrumente muzicale etc.
C) Mijloace de optimizare a timpului în cadrul lecţiei:
hărţi de contur, şabloane, ştampile didactice etc.
D) Mijloace de evaluare:
chestionare, tabele, texte utilizate pentru verificarea cunoştinţelor
dobândite anterior etc. (acestora le vom acorda un spaţiu mult mai
mare în cadrul temei XII).
E) Mijloace tehnice audio-vizuale:
diaproiectorul (diapozitivul), retroproiectorul (foliile transparente),
televizorul, pickup-ul, magnetofonul, calculatorul etc.
Mijloacele tehnice cunosc în ultima perioadă o evoluţie
explozivă, mai cu seamă cele legate de tehnica informatică. Acest
fapt determină un efort de informare şi achiziţionare susţinut din
partea cadrelor didactice. Eficienţa dovedită, dar şi comoditatea
folosirii lor, odată abilităţile necesare deprinse, au dus la fetişizarea
lor de către ambii actori ai procesului educaţional. Faptul în cauză ne
face să prezentăm avantajele, dar şi dezavantajele didactice ce pot
apărea în urma utilizării acestor mijloace tehnice:
Avantaje:
* suplimentează explicaţiile verbale;
* consolidează cunoştinţe şi abilităţi;
* eficientizează folosirea timpului didactic;
* provoacă motivaţii cognitive;
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* prezintă în detaliu realităţi greu accesibile pe cale verbală.
Dezavantaje:
* determină o uniformizare a percepţiei realităţilor discutate;
* determină un oarecare spirit pasiv (mai cu seamă dacă nu sunt
utilizate corect din punct de vedere didactic);
* produc unele denaturări ale fenomenelor etalate, prezentând o
imagine artificială (adap. Cucoş, C.,1999, p.97).
În concluzie, trebuie precizat că nu se pot determina aprioric
mijloace mai mult sau mai puţin eficiente, ci că eficienţa oricărui
mijloc didactic este dată de modul în care acesta este racordat în
permanenţă la obiectivele educaţionale urmărite, la conţinutul
învăţământului ce urmează a fi transmis şi, nu în ultimul rând, de
gradul de corelare şi interacţiune cu metodele şi procedeele folosite în
paralel. Aceste operaţiuni de racordare şi corelare nu trebuiesc, însă,
scoase din contextul situaţiei concrete de învăţare în care este integrat
educabilul, educabil considerat prin prisma particularităţilor sale atât
de vârstă, dar mai cu seamă individuale.

X.3.3. Tipuri de învăţare
Procesul instructiv – educativ solicită educabilului anumite
experienţe de învăţare. Aceste experienţe de învăţare sunt hotărâte,
planificate şi organizate în prealabil de către cadrul didactic, fiind
constituite ca elemente ale strategiei didactice prin reflectarea lor în
plan epistemic în aşa numitele tipuri de învăţare. Abordarea unor
anumite experienţe de învăţare este condiţionată de caracteristicile
situaţiei educaţionale, de finalităţile urmărite, de conţinutul
învăţământului precum şi de particularităţile de vârstă şi individuale
ale educabililor cu care se lucrează.
În opinia noastră, cele mai adecvate tipuri de învăţare,
specificate în literatura de specialitate, cu referire la actul didactic
sunt cele propuse de profesorul Nicolae Oprescu:
1. receptivă – reproductivă – solicită pe cel ce învaţă la o activitate
de memorare şi reproducere cât mai fidelă a conţinutului
informaţional abordat;
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2. inteligibilă – solicită educabilul, în primul rând, la a înţelege
conţinutul educaţional abordat, astfel încât să fie capabil să
realizeze operaţiuni de transfer pe baza acestuia;
3. operatorie – presupune un exerciţiu de învăţare, realizat
întotdeauna cu reversul său, sub formă de control / verificare;
4. creativă – presupune o activitate de învăţare prin descoperire,
elevul mai întâi produce sau descoperă conţinutul educaţional,
sub îndrumarea cadrului didactic sau nu, şi doar mai târziu şi-l
însuşeşte.
Pedagogia modernă susţine acest tip de învăţare ca fiind cel cu
randamentul cel mai ridicat, considerând un interval de timp mediu şi
lung. Asemenea atitudine este justificabilă, ea devenind chiar o axiomă
prin raportare la finalităţile educaţionale şi la axul central al teoriei
curriculare, considerând, însă, un cadru prioritar şi nu unul general-valabil.
A afirma că o experienţă de învăţare creativă este, indiferent de
situaţie, aprioric, mai eficientă sau cel puţin indicată faţă de celelalte
este, totuşi, o mare greşeală. Eficienţa solicitării unui anumit tip de
experienţă de învăţare în actul paideutic este determinată, nu de natura
internă a respectivului tip de învăţare, ci de concordanţa pe care acesta o
manifestă faţă de finalităţile educaţionale urmărite, conţinutul de
învăţământ şi particularităţile de vârstă şi individuale ale educabililor.
Astfel, există cazuri când sunt indicate, şi prin aceasta se
dovedesc a fi mai eficiente celelalte tipuri de învăţare, nu cel creativ,
de exemplu: învăţarea unei poezii, a unui citat sau a unor elemente de
conţinut fundamentale a căror structură este strictă, impun abordarea
unui tip de învăţare receptiv – reproductiv.
Atragem atenţia că în practica educaţională curentă aceste tipuri
de învăţare nu se manifestă în experienţe „imaculate”. Adică, sunt
foarte rare cazurile când tipul de învăţare optim de abordat în situaţia
şcolară concretă este pur inteligibil, creativ sau de altă natură. Chiar
în exemplul de mai sus nimic nu ne poate face să credem că în
interiorizarea textului unei poezii nu trebuie să intervină şi un
comportament de învăţare inteligibilă. Prin urmare, corect ar fi dacă
am afirma că experienţa de învăţare ce poate produce un maximum
de randament în acest caz este de natură receptivă – inteligibilă –
reproductivă şi exemplele, în acest sens, pot continua.
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X.3.4. Forme de organizare
Modalităţile de organizare a clasei de elevi sunt, după cum am
precizat anterior, un alt element constitutiv al strategie didactice.
Potrivit literaturii de specialitate, o clasă de elevi poate fi organizată
în trei maniere diferite pe parcursul activităţii didactice:
colectiv: actul de predare se realizează frontal, simultan cu
întregul grup – clasă;
pe grupe: colectivul clasei este împărţit pe mai multe grupe
în funcţie de obiectivele urmărite şi de situaţia educaţională
concretă, precum şi de mărimea şi structura clasei de elevi;
individual: actul de predare solicită rezolvarea unor sarcini
într-o manieră individuală de către toţi elevii clasei.
După gradul de implicare a cadrului didactic în rezolvarea
sarcinilor de către elevi putem avea o activitate educaţională dirijată
sau independentă. La acest nivel putem observa interacţiunea dintre
modul de organizare didactică a grupului – clasă şi experienţa de
învăţare (tipul de învăţare) cerută componenţilor acestuia.
Prin combinarea celor două axe, cea a formelor de organizare a
clasei („Y”) şi cea a gradului de implicare a cadrului didactic („X”)
avem de a face cu mai multe modalităţi concrete de organizare a
colectivului clasei în activitatea instructiv – educativă, vezi figura 15.
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Fig.15. Forme de organizare a clasei de elevi
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În cadrul aceleiaşi activităţi (lecţie) un cadru didactic poate apela
la una, două, mai multe sau chiar la toate aceste forme de organizare.
Din experienţa acumulată am observat că, de multe ori, semnificaţia
practică a formelor de organizare a grupului – clasă este eronat
înţeleasă. În acest sens, vom încerca să le explicăm:
1. Colectiv – independent:
Sarcina didactică ce urmează a fi rezolvată de către educabili este
comună întregului grup-clasă iar cadrul didactic, odată făcute
precizările iniţiale de rigoare, nu mai intervine până la finalizarea ei.
De exemplu: un exerciţiu, o problemă, o serie de itemi supuşi atenţiei
grupului – clasă pentru a fi abordaţi de fiecare membru al acesteia
fără a primi ajutor de la cadrul didactic.
2. Pe grupe – independent:
Grupul – clasă este divizat în 2, 3 sau mai multe grupe ce primesc
fiecare câte o sarcină de rezolvat fără ajutorul cadrului didactic, care
după precizarea unor explicaţii iniţiale absolut necesare nu mai intervine
până în momentul încheierii timpului alocat. Ţinem să precizăm că nu
are importanţă dacă sarcina primită de o grupă este aceeaşi sau doar
similară cu cea primită de altă grupă sau de toate celelalte, ci dacă
aceasta este rezolvată de respectiva grupă fără implicarea unei persoane
externe, fie ea cadrul didactic sau alt educabil.
3. Individual – independent:
Asemenea tip de organizare didactică permite lucrul diferenţiat cu
educabili. Fiecare elev al clasei primeşte o sarcină didactică. Rezolvarea
acesteia se realizează fără implicarea cadrului didactic sau a unui alt coleg.
Un asemenea tip de organizare permite, deci, distribuirea unor sarcini
didactice conforme cu particularităţile individuale ale fiecărui elev.
4. Colectiv – dirijat:
Sarcina didactică ce urmează a fi rezolvată de către educabili este
comună întregului grup-clasă, iar cadrul didactic este implicat activ,
dirijând şi conducând în permanenţă activitatea.
5. Pe grupe – dirijat:
Grupul – clasă este împărţit în mai multe grupe ce primesc fiecare
câte o sarcină de rezolvat, iar cadrului didactic este implicat activ,
ajutând şi dirijând pe rând activitatea fiecărei grupe.
6. Individual – dirijat:
Sarcina didactică lansată prezintă variante diverse pentru fiecare
membru al grupului – clasă, iar cadrul didactic este implicat activ,
ajutând pe rând, sau la cerere pe fiecare dintre educabilii clasei.
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X.4. Elaborarea unei strategii didactice
Prezentarea separată a componentelor strategiei didactice nu
permite decât întrezărirea vagă a caracterului sistemic al acesteia şi în
şi mai mică măsură modalitatea concretă de gândire, planificare şi
înjghebare efectivă a unei strategii. Un asemenea demers vom încerca
să prezentăm noi în cele ce urmează. Deci, să ne imaginăm demersul
logic pe care ar trebuie să-l realizeze un cadru didactic atunci când
intenţionează să formuleze şi să pună în practică o strategie didactică.
O strategie didactică pentru a avea valoare, trebuie raportată,
aşa cum am prezentat deja, la situaţia concretă de instruire. Cum o
situaţie de instruire este determinată de totalitatea elementelor
spaţiului educativ, vom lua în calcul modul în care un educator se va
raporta la acestea în momentul construirii unei strategii didactice.
Facem precizarea că această idee personală este o chestiune
orientativă şi nici de cum una absolut obligatorie, dar este, în acelaşi timp,
rezultatul unei analize judicioase şi epistemice a practicii educaţionale
curente, încercând să propună o strategie didactic-curriculară.
Pentru început, să ne reamintim elementele spaţiului de instruire şi
dispunerea lor. Acest demers poate fi realizat prin două modalităţi
complementare, privind figura 16 şi recitind subpunctul 6 al temei VI.
De ce?
Obiective educaţionale

La ce?
Sistem sociocultural

Cadrul didactic
Predare-învăţare-evalure
educabilul
Ce?
Conţinut de învăţământ

Cum?
Strategie didactică

Metode/procedee – mijloace – tipuri de învăţare – forme de organizare
Fig.16. Structura spaţiului de instruire
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Regăsindu-se în centrul spaţiului de instruire, educatorul trebuie să
formuleze o strategie didactică. Un asemenea demers implică, însă,
considerarea mai multor variabile, de a căror interpretare justă depinde
randamentul educativ al strategiei ce urmează a fi adoptată.
În primul rând, trebuie considerate variabilele şi sub-variabilele
introduse de contextul sociocultural. Aici, cadrul didactic intervine cu
propria concepţie educativă, care este construită pe baza experienţelor
paideutice anterioare, dar care este obligatoriu să interacţioneze cu
elementele epistemice (tendinţe moderne în domeniul de activitate şi
didactic), psihologice (particularităţile de vârstă şi individuale ale
educabililor), sociale (particularităţile grupului – clasă) şi socioculturale
(atitudinea faţă de actul de învăţare şi cultură a educabililor).
Odată identificate şi considerate corespunzător toate cele de
mai sus, cadrul didactic este pus în faţa corelării dintre conţinutul
învăţământului ce urmează a fi predat (răspunzând, astfel, la itemul
CE vom învăţa pe educabil?) şi obiectivele educaţionale, mai întâi de
referinţă şi, mai apoi, desprinderea din această corelaţie a obiectivelor
operaţionale (dând, astfel, răspuns la itemul DE CE să-i transmitem
respectivul conţinut?).
Toate consideraţiile de mai sus, precum şi cele ce urmează a fi
prezentate în continuare, sunt făcute de cadrul didactic având în vedere
faptul că educabilul este un „element central al spaţiului de instruire” şi ca
atare el trebuie să joace un rol activ în cadrul procesului paideutic, un rol
de obiect / subiect al procesului de predare – învăţare – evaluare.
Numai după abordarea problemelor precedent etalate, cadrului
didactic îi revine sarcina de a răspunde itemului „CUM vom realiza
obiectivele propuse?”. Acum, cadrul didactic se confruntă cu
problema formulări efective a strategiei şi a tacticilor didactice ale
lecţiei. În acest sens propunem, într-o manieră orientativă, următorii
paşi:
1. se hotărăşte tipul experienţelor de învăţare ce urmează a fi
propuse educabililor;
2. se selectează metodele şi procedeele cele mai adecvate
experienţelor de învăţare vizate;
3. se selectează sau creează, după caz, mijloacele educaţionale
care sunt capabile să pună în valoare cel mai bine calităţile metodelor
şi procedeelor adoptate în vederea provocării experienţelor de
învăţare vizate;
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4. se adoptă pentru fiecare experienţă de învăţare forma de
organizare a grupului – clasă, care este compatibilă cu metodele,
procedeele şi mijloace didactice adoptate.
Aceşti patru paşi ai strategiei didactice sunt consideraţi în
permanenţă sub incidenţa corelării lor optime cu finalităţile urmărite
şi cu elementele de conţinut vizate.
În formularea unei strategii didactice, un educator nu trebuie să
scape din vedere caracterul probabilistic al acesteia şi, ca atare, să
formuleze o strategie flexibilă, adaptabilă din mers la diversele variabile şi
subvariabile neprevăzute iniţial. Este practic imposibil să prevedem cu
maximă acurateţe tot ce se poate întâmpla într-un spaţiu de instruire pe
parcursul desfăşurării procesului paideutic, dar cu cât sunt mai puţine
elemente care ne surprind, cu atât şansa noastră de reuşită este mai mare.
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DE REŢINUT :
1. strategie – orientare generală în desfăşurarea unei activităţi
sau proces, concepută în vederea îndeplinirii scopului final.
2. tactică – modalitate de îmbinare a metodelor şi mijloacelor
necesare pentru realizarea obiectivului unei acţiunii anume.
3. termenul de strategie în educaţie este operant la trei niveluri:
macro, intermediar, micro;
4. tactica didactică reprezintă modalitatea concretă de
îmbinare a metodelor, mijloacelor, formelor de organizare a
clasei şi a tipurilor de învăţare solicitate educabilului în
vederea îndeplinirii unui obiectiv operaţional al unei anumite
lecţii.
5. strategia didactică poate fi definită ca ansamblul metodelor
educaţionale, mijloacelor didactice, formelor de organizare
ale clasei şi experienţelor de învăţare propuse educabililor în
vederea îndeplinirii obiectivelor cadru şi de referinţă ale
procesului instructiv – educativ.
6. dimensiuni ale strategiei: epistemică; pragmatică; operaţională;
metodologică; teleologic – axiologică; structurală;
7. caracteristici ale strategiei: funcţia generală; caracterul
normativ; caracterul sistemic; nu se identifică cu lecţia;
caracter probabilistic.
8. criterii de eficienţă ale strategiei didactice: concepţia
pedagogică; sistemul principiilor didactice; corelarea
armonioasă cu finalităţile educaţionale;
conţinutul
învăţământului; particularităţile grupului – clasă; natura
probelor de evaluare; ambianţa educaţională; timpul şcolar.
9. structura strategiei didactice: metodele şi procedeele
didactice; mijloacele educaţionale; formele de organizare a
grupului clasă; experienţele de învăţare solicitate educabililor.
10. Metodologia didactică reprezintă ansamblul metodelor şi
procedeelor didactice posibil de utilizat în procesul de învăţământ.
11. metoda – calea didactică urmată în vederea atingerii
obiectivelor educaţionale.
12. Procedeul didactic reprezintă o secvenţă a metodei, un
simplu detaliu, o tehnică mai limitată de acţiune, o
componentă sau chiar o particularizare a metodei.
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13. funcţiile metodei: funcţia cognitivă; funcţia formativă /
educativă; funcţia instrumentală; funcţia normativă.
14. tehnologie didactică: sens restrâns – ansamblul mijloacelor
audiovizuale utilizate în practica educativă; sens larg – ansamblul
structural al metodelor, procedeelor şi mijloacelor de învăţământ
puse în mişcare în actul paideutic, respectând o strânsă corelare
cu obiectivele urmărite, conţinutul învăţământului ce urmează a fi
transmis, formele de organizare a colectivului de educabili şi
experienţele de învăţare solicitate acestora.
15. mijloace didactice – ansambluri de instrumente / obiecte
folosite în desfăşurarea procesului de învăţământ.
16. funcţiile pedagogice ale mijloacelor didactice: de
comunicare; ilustrativ – demonstrativă; stimulativă;
ergonomică; de evaluare;
17. tipuri de învăţare: receptiv – reproductivă; inteligibilă;
operatorie; creativă;
18. forme de organizare didactică a grupului – clasă: colectiv
– independent; pe grupe – independent; individual –
independent; colectiv – dirijat; pe grupe – dirijat; individual –
dirijat.
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Activităţi de seminar:
1. Identificaţi relaţiile dintre factorii spaţiului de instruire pe care îl
intuiţi la seminarul de pedagogie. Pe baza celor observate
propuneţi sugestii de îmbunătăţire a activităţii educative.
2. Ce tip de strategie didactică agreaţi? Motivaţi-vă poziţia. Daţi trei
exemple concrete de situaţii de instruire în care consideraţi că
acest tip de strategie este eficient. În ce situaţii credeţi că ar fi mai
puţin recomandată utilizarea acestui gen de strategie?
3. Prezentaţi trei exemple concrete de organizare a clasei de elevi
pentru fiecare din următoarele forme: colectiv – dirijat, colectiv –
independent, pe grupe – dirijat, pe grupe – independent,
individual – dirijat, individual – independent.
4. Formulaţi o strategie didactică pentru o situaţie de instruire
anume.
OBS: grupa de seminar este împărţită în 2 / 3 subgrupe, în funcţie de
numărul de cursanţi. Fiecare subgrupă primeşte următoarele materiale:
o descriere sumară a contextului sociocultural;
prezentare a particularităţilor grupului – clasă;
o listă cu obiective de referinţă;
un conţinut epistemic ce ar trebui transmis clasei
considerate;
Toate aceste materiale sunt concepute sau selectate în funcţie de
profilul secţiei studenţilor.
5. Amintiţi-vă unul din cursurile sau seminariile la care aţi
asistat în ultima săptămână şi analizaţi trei tactici didactice
observate. Prezentaţi aspecte pozitive şi aspecte negative.
Motivaţi-vă opinia şi prezentaţi propriul mod de a aborda
situaţii de genul respectiv.
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Tema XI
Proiectarea didactică
Obiectivele temei – după parcurgerea temei XI veţi fi capabili:
1. să definiţi corect conceptul de proiectare didactică;
2. să prezentaţi fazele unei proiectări didactice de orice tip / nivel (globală,
eşalonată – anuală, semestrială, de lecţie);
3. să prezentaţi corelaţia planificare – realizare practică a unei activităţi
educative;
4. să explicaţi principalele tendinţe moderne din proiectarea didactică;
5. să realizaţi, după modelul dat, o planificare anuală, o planificare
semestrială, o planificare a perioadei de evaluare şi un planul de lecţie.

Structura temei XI :
XI.1. Proiectarea didactică – problematică generală
XI.2. Scurtă prezentare a proiectării globale
XI.3. Proiectarea eşalonată
XI.3.1. Planificarea anuală
XI.3.2. Planificarea semestrială
XI.3.3. Planificarea unităţii de învăţare
XI.3.4. Planificarea perioadei de evaluare
XI.3.5. Planul de lecţie
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1. Cerghit, I. – Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă – E.D.P.; Buc.;
1983;
2. Cerghit, I., Vlăsceanu, L., – Curs de pedagogie – Universitatea Buc.;
1988;
3. Cucoş, C. – Pedagogie – ed. Polirom; Iaşi; 1999;
4. Craşovan, M., – Proiectarea pedagogică a activităţilor de instruire şi
educaţie – în Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei (coord.
Ungureanu, D., şi Dumitru, I.), ed. Carta Universitară; Buc.; 2005;
5. Gagne, R., Leslie, B. – Principii de design al instruirii – EDP; Buc.;
1977;
6. Ionescu, M. – Lecţia între proiect şi realizare – ed. Dacia; Cluj-Napoca;
1982;
7. Jinga,I., Istrate, E. – Manual de pedagogie – ed. All; Buc., 2001;
8. Păun, E., Ptolea, D., – Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri
aplicative – ed. Polirom, Iaşi, 2002.
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XI.1. Proiectarea didactică – problematică generală
După cum am arătat şi în temele precedente procesul de
învăţământ este un adevărat sistem complex, care are nevoie de o
pregătire şi o planificare prealabilă bine gândită pentru a realiza
obiectivele urmărite cu maximum de eficienţă. O astfel de planificare
presupune o integrare sistemică a tuturor elementelor procesului
didactic. În acest sens, didactica propune demersuri de proiectare
pedagogică. De un asemenea demers ne vom ocupa în cele ce
urmează, încercând să-l redăm astfel încât viitorul practician de la
catedră sa fie capabil să realizeze o planificare eficientă a activităţilor
didactice ce urmează a le desfăşura.
„Proiectarea didactică reprezintă procesul deliberativ de
fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea instrucţiei şi
educaţiei” (Cucoş, C., 1999, p.119).
Indiferent de nivelul la care este concepută (ciclul şcolar, an,
semestru, lecţie), proiectarea pedagogică trebuie să parcurgă
următorii paşi pentru a fi eficientă:
• Ce voi face ?
– Răspunsul la această întrebare presupune stabilirea obiectivelor
educaţionale urmărite. Tipul de finalitate identificat, formulat şi
urmărit, depinde de nivelul la care se realizează proiectarea
(programă şcolară – obiective cadru, planificare anuală, semestrială –
obiective de referinţă, plan de lecţie – obiective operaţionale).
Această relaţie de dependenţă are dublu sens: obiective – planificare,
atunci când este vorba de concepere şi planificare – obiective, atunci
cânt se pune în aplicare demersul didactic gândit.
• Cu ce voi face ?
– Construirea răspunsului la un astfel de item presupune, în fapt,
determinarea conţinutului învăţării, deci, a materialului informaţional
ce urmează a fi transmis de cadrul didactic şi însuşit de educabil.
Acesta trebuie să respecte particularităţile biologice şi psihologice,
individuale şi de grup ale educabililor vizaţi. Transmiterea unei
informaţii sau a unui set informaţional nu trebuie să aibă ca obiectiv
primordial dobândirea efectivă a informaţiei respective, ci formarea şi
dezvoltarea unor capacităţi, deprinderi, aptitudini precum şi educarea
unor atitudini sănătoase prin intermediul respectivei achiziţii
informaţionale.
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• Cum voi face ?
– Determinarea răspunsului la o astfel de întrebare presupune
formularea unei strategii educaţionale. O strategie educaţională
este compusă din: metode educaţionale, mijloace educative, tipuri
de învăţare şi forme de organizare a educaţiei. Formularea unei
strategii educative presupune determinarea celor mai potrivite
metode, mijloace, tipuri de învăţare şi forme de organizare astfel
încât conţinutul educaţional vizat să fie transmis în virtutea
îndeplinirii obiectivelor educative urmărite.
• Cum voi şti dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut ?
– Răspunsul la această ultimă întrebare determină elaborarea unei
strategii de evaluare. Această etapă este deosebit de importantă şi
constă, de fapt, în formularea unei proceduri de determinare a
raportului dintre obiectivele propuse şi rezultatele finale ale
activităţii didactice desfăşurate (adap. Jinga şi Negreţ, 1982).
Succesiunea acestor paşi este strictă. Eficienţa unei
planificări, indiferent la ce nivel s-ar realiza depinde de modul de
realizare a fiecărui pas, algoritmul fiind, de fapt, unul sistemic. Pentru
fiecare din aceşti paşi sunt prevăzute operaţii distincte. Vom vedea, în
subcapitolele acestei teme, că la fiecare nivel de planificare oricare
din aceşti paşi manifestă atât elemente cu caracter generale, dar
îmbracă şi nuanţe specifice nivelului respectiv de planificare.
Pentru a avea o eficienţă crescută planificarea didactică
trebuie să respecte anumite condiţii:
• Să se raporteze atât la situaţia curentă de învăţare cât şi la
cea anterioară (ca suport) şi la cea care urmează a fi
realizată (anticipativ - strategic);
• Să fie realizată într-o manieră continuă / permanentă şi
anticipativă;
• Să se raporteze la activitatea instructivă – educativă într-o
manieră holistă;
• Să poată fi operaţionalizabilă;
• Să prezinte un grad de flexibilitate adecvat demersului
didactic avut în vedere(adap. C.,Cucoş. 1999, p.119-126).
Cercetările de psihopedagogie modernă impun respectarea
unui set de cerinţe pentru realizarea unui demers corect de proiectare
didactică:
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- să permită o abordare diferenţiată a procesului didactic în funcţie de
particularităţile individuale / de grup şi nevoile, cerinţele
educabililor;
- să pornească de la premisa optimistă că orice copil poate învăţa
eficient în condiţiile alegerii celor mai potrivite metode şi mijloace
didactice (C., Cucoş, 1999, p.123);
- să se constituie într-un document orientativ care să elimine
improvizaţia, dar să dea posibilitate de manifestare a creativităţii
cadrului didactic în demersul educativ realizat;
- să se constituie într-o radiogramă a elementelor esenţiale şi
coordonatoare ale activităţii didactice ce urmează a se desfăşura.
Profesorul Vlăsceanu L. distinge, în funcţie de perioada de
timp luată ca referinţă, două variante ale proiectării didactice:
proiectarea globală şi proiectarea eşalonată (Vlăsceanu, 1988, p.250).
În cele ce urmează vom aborda ambele categorii, insistând pe
planificarea eşalonată deoarece aceasta cade sub incidenţa
competenţei practicianului de la catedră.

XI.2. Scurtă prezentare a proiectării globale
Proiectarea globală are ca referinţă o perioadă mai mare de
instruire – ciclu sau an de studiu – operând cu obiective, conţinuturi
şi criterii de evaluare mai largi. Realizarea documentelor planificării
globale cade sub incidenţa competenţei comisiilor de specialişti ale
Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Planificarea pedagogică globală se concretizează în
următoarele documente:
• Planul cadru de referinţă pentru Curriculum Naţional.
• Planul Cadru de Învăţământ pentru clasele I – XII/XIII – are un
caracter unitar şi obligatoriu pentru toate unităţile de învăţământ
de acelaşi grad sau tip, el stabileşte: disciplinele şcolare, numărul
de ore pe săptămână şi pe an pentru fiecare obiect de studiu şi
structura anului şcolar.
• Programa
şcolară
analitică
configurează
conţinutul
învăţământului pentru o disciplină anume. Acest document indică
obiectivele cadru şi de referinţă, temele şi subtemele disciplinei
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vizate, sugestii de activităţi de învăţare, precum şi timpul aferent
fiecăreia dintre acestea.
Documentele planificării globale se operaţionalizează în
documentele planificării eşalonate. Pe baza documentelor planificării
globale, practicianul de la catedră poate trece la realizarea
documentelor concretizatoare ale planificării eşalonate.
XI.3. Proiectarea eşalonată
Proiectarea eşalonată se materializează prin elaborarea
planificărilor de instruire specifice unei discipline şi aplicabile unei
clase de elevi concrete. Proiectarea globală creează, aşa după cum am
văzut mai sus, cadrul necesar realizării proiectării eşalonate. Aceasta
din urmă se realizează pe baza programei şcolare analitice, care este
specifică unei discipline.
Dacă de proiectarea globală sunt responsabile forurile centrale
ale ministerului de resort prin comisiile de specialişti (excepţie face
doar învăţământul terţiar), proiectarea eşalonată este responsabilitatea
cadrului didactic practicant.
Proiectarea eşalonată se concretizează în următoarele
documente: planificarea anuală, planificarea semestrială, planificarea
perioadei de evaluare, planificarea unităţii de învăţare şi planul de
lecţie.
În cele ce urmează vom prezenta pentru fiecare din
documentele planificării eşalonate un model schematic sub forma
unui tabel, însoţit de explicaţiile şi adăugările pe care le-am
considerat necesare pentru ca tabelul să constituie un model demn de
urmat. Atragem, însă, atenţia că aceste modele nu sunt şi nici nu se
vor a fi unice şi universal valabile, ci doar orientative.
XI.3.1. Planificarea anuală
Proiectarea activităţii didactice anuale are ca scop realizarea
unei viziuni de ansamblu asupra modului de predare al unei discipline
de-a lungul unui an şcolar. La baza realizării acestei planificări stă
programa şcolară. Planificarea anuală se concretizează într-un
document de genul celui de mai jos:
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Semestrul
I

Unitatea de învăţare
A

B

II

C
…….
P

R
……..
(adap. Craşovan, M., 2005, p.306)

Nr. ore / săptămână
Săptămâna 1
Ore predare: 3
Săptămâna 2
Ore predare: 1
Ore consolidare:1
Ore evaluare: 1
Săptămâna 3
Ore predare: 2
Ore evaluare: 1
Săptămâna 4
Ore predare: 2
Ore evaluare: 1 ….
Săptămâna 5
Ore predare: 1
Ore consolidare:1
Ore evaluare: 1
……..

După cum se observă tabelul este foarte simplu: prima
coloană prezintă semestrul şcolar (primul sau al doilea); cea de a
doua specifică unitatea de învăţare ce urmează a fi abordată,
respectându-se ordinea logico-didactică şi a disciplinei respective, iar
cea de a treia coloană indică pentru fiecare unitate de învăţare
numărul de ore alocate lecţiilor de predare, consolidare şi evaluare.
Unitatea de învăţare este un concept didactic cu caracter practic –
aplicativ, care se concretizează într-un ansamblu de lecţii didactice
structurate în funcţie de o temă şi un set de obiective de referinţă bine
delimitat.
În spirit curricular, noile orietări metodologice permit cadrului
didactic o mare libertate în construirea unităţii de învăţare atât din
punct de vedere tematic cât şi din punct de vedere al abordării
instructiv – educative concrete. Această libertate metodologică
acordată cadrului didactic urmăreşte adecvarea situaţiilor de învăţare
la nevoile reale ale educabililor concreţi cu care se lucrează.
O planificare anuală corectă acoperă integral programa şcolară
la nivel de obiective de referinţă şi conţinuturi.
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XI.3.2. Planificarea semestrială
Proiectarea activităţilor semestriale se realizează pe baza
planificării anuale, procedând la detalierea acesteia prin abordarea
secvenţială, dar de ansamblu a fiecărei unităţi de învăţare. O astfel de
proiectare se concretizează într-un document ce poate lua forma
tabelului de mai jos. Planificarea semestrială are ca scop structurarea
calendaristică a activităţii didactice de pe întreaga durată a unui
semestru (vezi coloana „data”) şi formularea unui schelet didactic
pentru viitoarele unităţi de învăţare şi / sau planuri de lecţie (vezi
coloanele: „capitol / temă”, „obiective de referinţă”, „tipul lecţiei”,
„metode şi mijloace”).
Acest tip de planificare se concretizează în două documente
similare, dar separate şi totodată complementare, câte unul pentru
fiecare semestru.
Nr.
crt.

Unitatea de
învăţare / tematică

Nr.
ore

Data

Ob. de
referinţă

Tipul de lecţie

1

A/x

2

12.03

Sunt
specificate
în
programa
şcolară,
deci vor fi
trecute cele
adecvate.

Dobândire

14.03

2

3

A/y

B/x

3

4

Dobândire

19.03

Dobândire

21.03

Dobândire

26.03

Consolidare

28.03
…

Evaluare
…

…

Obs.

…

Analizând tabelul se poate observa că structura lui are un grad
de complexitate mai mare decât cea a tabelului realizat pentru
planificarea anuală, dar nu se poate afirma că este una dificilă. Astfel,
lăsând la o parte coloana „nr.crt.” avem:
• coloana „unitatea de învăţare / temătică” – unde se
specifică doar denumirile unităţilor de învăţare şi ale
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•
•
•
•
•

temelor avute în vedere (pentru fiecare temă se creează o
linie de tabel);
coloana „nr. ore” – unde numărul de ore şcolare este
raportat la fiecare temă propusă;
coloana „data” – care specifică pentru fiecare oră şcolară
intervalul calendaristic în care este programată;
coloana „obiective de referinţă” – prezintă pentru fiecare unitate
de învăţare un set de obiective de referinţă (vezi capitolul VIII),
preluate din programa analitică a disciplinei şcolare;
coloana „tipul de lecţie” – identifică pentru fiecare oră
şcolară tipul lecţiei în care aceasta se va concretiza (vezi
capitolul IX.2);
coloana „observaţii” – indică eventualele evenimente
neprevăzute care au intervenit în aplicarea planului
(reprogramări, comasări, extinderi etc.) sau / şi indicaţiile
didactice speciale (prezenţa unui invitat surpriză,
reorganizări ale lecţiei etc ).

XI.3.3. Planificarea unităţii de învăţare
Aşa după cum am arătat anterior, unitatea de învăţare
constituie un ansamblu de lecţii, grupate în jurul unei teme centrale şi
al unui set de obiective de referinţă. În noul context curricular,
planificarea unităţii de învăţare urmăreşte realizarea unui demers
didactic personalizat în funcţie de caracteristicile de grup, dar şi
individuale ale educabililor cu care se lucrează în mod concret.
Opţiunea pentru organizarea procesului didactic pe unităţi de
învăţare are la bază ideea identificării unor teme majore şi
structurarea conţinuturilor ştiinţifice în jurul acestora. Un astfel de
demers didactic oferă o imagine de ansamblu mult mai clară
procesului de predare – învăţare – evaluare decât defalcarea sa pe
lecţii separate.
Cadrul metodologic actual acordă, aşa după cum am mai
precizat, o mare libertate cadrului didactic în structurarea şi
planificarea unităţilor de învăţare. Pentru ca aceste demersuri să fie
corect realizate, cadrul didactic trebuie să ţină cont de anumite
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caracteristici ale unei unităţi de învăţare eficient formulate. Prin
urmare o unitate de învăţare trebuie să prezinte un set de caracteristici
similar cu cel prezentat mai jos:
• să prezinte o temă comună pentru toate unităţile de conţinut
componente;
• să răspundă unui set unitar de obiective de referinţă;
• să poată fi operaţionalizată în lecţii didactice distincte, dar în
acelaşi timp şi puternic corelate;
• să permită realizarea unui demers didactic contextualizat şi
adaptabil permanent, pe cât posibil;
• să se desfăşoare sistemic şi continuu;
• să fie finalizată printr-un demers de evaluare.
Planificarea unităţii de învăţare se poate concretiza într-un
tabele ca cel de mai jos. Atragem atenţia că tabelul ce urmează a fi
prezentat se constituie într-un model personal, realizat în spirit
curricular – didactic, încercând, astfel, să permită planificarea unui
demers educaţional cu o mare flexibilitate curriculară, dar fără a
neglija rigorile unui demers didactic sistemic şi eficient realizat.
1. Propunătorul
:
2. Clasa
:
3. Aria curriculară
:
4. Disciplina
:
5. Unitatea de învăţare :
Conţinuturi Tipul de Data
tematice
lecţie

Ob.
op.

Metode /
mijloace

OBS

Analiza tabelului planificării unităţilor de învăţare prezintă
următoarea situaţie:
• coloana „conţinuturi tematice” – enumeră toate subtemele
temei majore a unităţii de învăţare, pentru fiecare din acestea
se realizează o linie de tabel;
• coloana „tipul de lecţiei” – specifică tipul lecţiei prin care va
fi abordată fiecare subtemă;
• coloana „data” – specifică data calendaristică pentru fiecare
lecţiei;
• coloana „obiective operaţionale” – formulează obiective
operaţionale pentru fiecare subtemă;
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•

coloana „metode / mijloace” – specifică pentru fiecare
subtemă principalele metode şi mijloace ce vor fi utilzate;
• coloana „observaţii” – indică eventualele evenimentele
intervenite pe parcurs sau demersurile didactice speciale. Tot
în această rubrică vor fi specificaţi descriptorii de performanţă
/ competenţă aferenţi activităţilor de evaluare cu care se
încheie desfăşurarea oricărei unităţi de învăţare.
Realizarea planului unităţii de învăţare este un suport util
pentru realizarea planului de lecţie, dar nu considerăn oportună
situaţia în care este şi un substitut al acestuia din urmă. Dacă
susbstituirea planurilor de lecţie cu cele de unităţi de învăţare ar putea
fi acceptată în cazul cadrelor didactice cu experienţă, în cazul
educatorilor debutanţi sau cu minimă experienţă considerăm că o
asemenea substituire poate crea mari probleme la aplicare practică a
planurilor elaborate.

XI.3.4. Planificarea perioadei de evaluare
Planificarea perioadei de evaluare se realizează pe baza celor
două tipuri de planificare indicate mai sus şi are ca scop construirea
strategiilor de evaluare ce vor fi aplicare în procesul de identificare a
rezultatelor învăţării elevilor. Documentul în care se concretizează
demersul de planificare a perioadei de evaluare (tabelul de mai jos
poate constitui în acest sens, un exemplu eficient) este un suport
didactic util pentru proiectarea cu mai mare uşurinţă a viitoarelor
lecţii de evaluare.
Observarea tabelului ne indică o structură nu neapărat mai
complexă faţă de cea a planificărilor anterioare, dar totuşi, cu un grad
mai mare de detaliere în ceea ce priveşte planificarea strategiilor de
evaluare. Analiza succesivă a celor 7 coloane sugerează prezentarea
următoarelor indicaţii:
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Unitatea
învăţare
tematică
A / x, y

de
/

Nr.
ore

Data

Ob. de
referinţă

2

10.05

B/ x, y, z

C/ a, b, c, d

14.05

3

17.05
21.05

D/ a, b
C/ a, b, c

24.05

Metode şi
mijloace

Itemi

Sunt
specificate
în
programa
şcolară,
deci vor fi
trecute
cele
adecvate.

Chestionare
orală

1…?
2…?
3….?
…

Sunt
specificate
în
programa
şcolară,
deci vor fi
trecute
cele
adecvate.

Compunere
scrisă

Test grilă
1…?
a..
b…
c…
2….?
a…
1…?
2…?
3….?

Descriptori de
performanţă
FB-10/9corecte
B-8/7corecte
S-6/5corecte
IS- 4 sau <4

Etc. ...

Prezentare
Portofoliu
Test
cu
itemi
deschişi

1…?
2….?

(adap. Craşovan, M., 2005, p.306)

•

•
•
•

•

coloana „Unitatea de învăţare / tematică” – specifică
unitatea de învăţare şi temele efective ce constituie
conţinutul educaţional avut în vedere de respectiva (ele)
activităţii de evaluare;
coloana „nr. ore” – indică numărul de ore şcolare raportat la
conţinutul educaţional prezentat în coloana anterioară;
coloana „data” – specifică pentru fiecare oră şcolară data
calendaristică în care este programată;
coloana „obiective de referinţă” – prezintă pentru fiecare
unitate de învăţare un set de obiective (de referinţă – vezi
capitolul VIII) preluate din programa analitică a disciplinei
şcolare;
coloana „metode şi mijloace” – specifică pentru fiecare
unitate de învăţare principalele căi didactice şi materiale
educaţionale ce urmează a fi folosite de cadrul didactic în
demersul de evaluare (vezi capitolul X);
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•

•

coloana „itemi” – prezintă într-o manieră concretă
întrebările la care educabilul urmează să răspundă în cadrul
activităţii de evaluare. Aceste întrebări pot lua forme variate
(atât ele în sine cât şi răspunsurile lor …) depinzând într-o
manieră strictă de metoda de evaluare folosită (metodele de
evaluare şi itemii vor fi prezentaţi pe larg în capitolul XII);
coloana „descriptori de performanţă / competenţă” – indică
maniera concretă de interpretare a răspunsurilor elevilor şi
transformarea acestora într-un calificativ (F.B., B., S., I.S.) sau
într-o notă (1,2,3,4,5,6 –10). Problematica descriptorilor de
performanţă / competenţă urmează a fi abordată pe larg în
capitolul XII.

XI.3.5. Planul de lecţie

„Proiectarea unei lecţii este operaţia de identificare a
secvenţelor instrucţionle ce se derulează în cadrul unui timp
determinat, de obicei, o oră şcolară”(Cucoş, C., 1999, p.120).
O astfel de operaţiune se concretizează într-un document ce poate
fi denumit în varii moduri: „proiect de lecţie”, „plan de lecţie”, „proiect de
tehnologie didactică”, „proiect pedagogic” etc. Importantă nu este, însă,
denumirea dată documentului (care poate fi justificată, totuşi, de cazul
concret de activitate didactică) ci adecvarea acestuia la situaţiile concrete
de învăţare astfel încât să conducă la rezultatele scontate.
Proiectul de lecţie cuprinde, de regulă, două părţi: prima parte
introductivă (vezi tabelul T.1.) şi cea de a doua, o secţiune ce vizează
desfăşurarea propriu-zisă a momentelor şi/sau evenimentelor lecţiei
(vezi tabelul T.2.).
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T.1. parte introductivă
Proiect de lecţie
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mijloace

Metode

Conţinutul
învăţării

Ob. Op.

Timp

Secvenţa
lecţiei

1.Propunătorul
2.Data
3.Clasa
4.Aria curriculară
5.Disciplina şcolară
6.Obiectivele de referinţă
7.Tema lecţiei
8.Tipul lecţiei
9.Obiectivele operaţionale
10.Metode şi mijloace didactice
11.Bibliografie

Strategia didactică
Forme de
Tip de
organizare
învăţare C G
I

Interacţiunea
Cadru
didactic –
elev

Tabelul T.2. Desfăşurarea propriu-zisă a evenimentelor lecţiei
(adap. Craşovan, M., 2005, p.308)

Analiza celor două secţiuni ale proiectului de lecţie ne prezintă
o primă parte simplă, în care propunătorul proiectului nu are decât să
noteze în dreptul fiecărui „item” noţiunile cazului concret pe care
acesta le cere. Mult mai complicată este, însă, partea a doua, unde
cunoaşterea capitolelor VIII, IX şi X va fi de un real folos. În acest
sens, vom analiza cele 11 coloane ale tabelului „T.2”, după algoritmul
folosit şi la celelalte tipuri de planificare secvenţială:
• coloana „secvenţele lecţiei” – indică denumirea secţiunii de
lecţie ce urmează a fi prezentată (pentru fiecare secvenţă de
lecţie se realizează o linie de tabel). Secvenţele lecţiei au fost
prezentate în capitolul IX, fiind cele propuse de Gagne.
193

•

•

•

•

coloana „timp” – indică pentru fiecare secvenţă a lecţiei
numărul de minute alocat. Desigur această indicaţie are caracter
orientativ, urmărind încadrarea educatorului în limita celor 50
de minute ale unei ore şcolare, fiind indicată mai cu seamă
cadrelor didactice debutante.
coloana „obiective operaţionale (ob. op.)” – prezintă într-o
manieră schematică, de genul O1, O2 …, obiectivul ce este
urmărit prin acţiunea didactică consemnată în acel spaţiu.
Aceste obiective operaţionale (O1, O2 …) sunt specificate într-o
manieră detaliată în partea introductivă a proiectului de lecţie
(vezi T1 – 6 şi pentru detalii asupra ob.op. capitolul VIII).
coloana „conţinutul învăţării” – prezintă într-o manieră
schematică, de genul ideilor principale, conţinutul ştiinţific pe
care educabilul urmează a şi-l însuşi în urma parcurgerii
respectivei secvenţe a lecţiei.
coloana „strategia didactică” – (vezi capitolul X) cuprinde
următoarele elemente:
*coloana „metode didactice” – indică într-o manieră nominală
calea ce urmează a fi abordată în realizarea operaţiei didactice
în dreptul căreia este marcată;
*coloana „mijloace didactice” – indică într-o manieră
nominală materialele ce urmează a fi folosite în realizarea
operaţiei didactice în dreptul căreia sunt marcate;
*coloana „Tipuri de învăţare” – prezintă într-o manieră
nominală modul în care urmează a fi solicitată funcţia de
învăţare a educabilului în cadrul realizării operaţiei didactice
în dreptul căreia este marcată. Această operaţiune presupune
notarea tipului de învăţare vizat. În acest sens propunem
clasificarea învăţării fundamentată de Nicolae Oprescu:
învăţare receptiv–reproductivă, învăţare inteligibilă, învăţare
operatorie şi învăţare creativă;
*coloana „Forme de organizare” – cuprinde trei elemente „C”
(colectiv), „G” (pe grupe) şi „I” (individual), acestea sunt trei
modalităţi de organizare a colectivului clasei în timpul lecţiei.
Propunătorul specifică în una din cele trei coloane (în funcţie
de modul de organizare decis) cum urmează a se desfăşura
activitatea „dirijat” sau „independent” de indicaţiile cadrului
didactic.
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•

coloana „interacţiunea cadru didactic – elev” – indică pentru
fiecare din operaţiile didactice specificate lateral modul în care
cadrul didactic relaţionează cu elevii săi. Sunt prezentate
indicaţiile relevante nu şi cele de amănunt, subînţelese, inutile
sau redundante.
Pentru a fi eficient un proiect didactic trebuie să respecte
anumite cerinţe:
• să fie adecvat situaţiei de învăţare concrete pe care o are în
vedere;
• să se operaţionalizeze în secvenţe de sine stătătoare;
• să prezinte flexibilitate şi să poată permite răspunsuri la
situaţiile neprevăzute;
• să prezinte un randament crescut;
• să prezinte concordanţă între: obiective, strategia didactică
folosită şi evaluare (adap. Gagne, Leslie, 1977, p.154).
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DE REŢINUT :
1. Etapele proiectării pedagogice sunt:
• Ce voi face ?
– presupune stabilirea obiectivelor educaţionale urmărite.
• Cu ce voi face ?
– presupune determinarea conţinutului învăţării.
• Cum voi face ?
– presupune formularea unei strategii educaţionale.
• Cum voi şti dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut ?
– presupune elaborarea unei strategii de evaluare.
2. Condiţii de eficienţă ale proiectării educaţionale:
• Să se raporteze atât la situaţia curentă de învăţare cât şi la cea
anterioară (ca suport) şi la cea ce urmează a fi realizată
(anticipativ - strategic);
• Să fie realizată într-o manieră continuă / permanentă şi anticipativă;
• Să se raporteze la activitatea instructivă – educativă într-o
manieră holistă;
• Să poată fi operaţionalizabilă;
• Să prezinte un grad de flexibilitate adecvat demersului didactic
avut în vedere.
3. Avem două variante ale proiectării pedagogice:
proiectarea globală: Planul cadru de referinţă pentru Curriculum
Naţional; Planul Cadru de Învăţământ pentru clasele I – XII / XIII;
Programele şcolare analitice ale disciplinelor de învăţământ şi
proiectarea eşalonată: anuală, semestrială, a perioadei de evaluare, a
unităţii de învăţare şi a lecţiei.
4.Documentele planificării secvenţiale au scop orientativ şi nu
constituie un şablon al activităţii educaţionale.

196

Activităţi de seminar:
1. Pe baza unei Programe analitice şi utilizând exemplele de mai
sus realizaţi: o planificare anuală, o planificare semestrială, o
planificare a perioadei de evaluare şi un plan de lecţie.
2. Într-un eseu de 1-2 pagini răspundeţi la întrebarea: „Este utilă
sau nu planificarea pedagogică ?”
3. Pe baza schemei comprehensive redată mai jos prezentaţi,
într-un eseu de maxim 2 pagini, relaţiile ce se stabilesc între
cele 7 documente ale proiectării (globale şi eşalonate).
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Schema comprehensivă a temei XI :
Planul
cadru de
referinţă
Planificarea
globală

Programe
Analitice

Planificare
Anuală

Planificarea
eşalonată

Planificare
semestrială

Planificarea
uinităţii de
învăţare

Planificarea
Perioadei de
evaluare
Planul
De
Lecţie
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Tema XII
Evaluarea educaţională
Obiectivele temei – după parcurgerea temei XII veţi fi capabili:
1.
2.
3.
4.

să definiţi corect conceptul de evaluare educaţională;
să prezentaţi tipurile de evaluare;
să exemplificaţi funcţiile evaluării în cadrul procesului educaţional;
să realizaţi un test şi un barem de evaluare, bazat pe descriptori de
performanţă / competenţă;
5. să prezentaţi într-o manieră explicativă modalităţile de evaluare,
axându-vă pe prezentarea a cât mai multor avantaje / dezavantaje pentru
fiecare;
6. să expuneţi cauzele şi efectele diverselor disfuncţii ale evaluării
educaţionale.

Structura temei XII :
XII.1. Conceptul de evaluare în educaţie
XII.2. Tipologia evaluării în educaţie
XII.3. Funcţii ale evaluării educaţionale
XII.4. Modalităţi de evaluare în procesul de învăţământ
XII.5. Disfuncţii în evaluarea pedagogică

Bibliografie :
1. Cucoş, C. (coord.) – Psihopedagogie, pentru examenele de definitivare
şi grade didactice – ed. Polirom; Iaşi; 1998;
2. Cucoş, C. – Pedagogie – ed. Polirom; Iaşi; 1999;
3. Cristea, S. – Studii de pedagogie generală – E.D.P., R.A., Buc., 2004;
4. Jinga,I., Istrate, E. – Manual de pedagogie – ed. All; Buc., 2001;
5. Meyer, G. – De ce şi cum evaluăm? (traducere) – ed. Polirom, Iaşi, 2000;
6. Nicola, I. – Pedagogie – E.D.P., Bucureşti, 1994;
7. Radu, I.T. – Evaluarea în procesul didactic – E.D.P., R.A., Buc., 2000;
8. Ungureanu, D. – Teroarea creionului roşu. Evaluarea educaţională; ed.
de Vest, Timişoara, 2001;
9. Vlăsceanu, L. – Curs de pedagogie – Universitatea Buc.; 1988;
10. Vogler, J. (coord.) – Evaluarea în învăţământul preuniversitar (trad.) –
ed. Polirom, Iaşi, 2000.
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XII.1. Conceptul de evaluare în educaţie
Aproape că nu există activitate umană care să nu dispună sau
să necesite o acţiune intrinsecă sau conexă de evaluare. Viaţa omului
stă sub semnul comparaţiei, al verificării, al clasificării, al atribuirii
de judecăţi de valoare acţiunilor şi gesturilor personale şi ale
semenilor. Pe baza unor astfel de acţiuni se împarte răsplata socială.
De aceea, evaluarea este, indiferent de domeniul în care îşi face
simţită prezenţa, o acţiune extrem de utilă şi absolut necesară pentru
progresul respectivei activităţi.
Activitatea educaţională, prin esenţă ei o activitate care
transformă (are ca şi conţinut), dar şi produce (are ca rezultat) valori,
oferă acţiunii de evaluare un rol de maximă importanţă. Analizând
locul evaluării în procesul didactic, profesorul Ioan Nicola distinge
două niveluri la care aceasta se manifestă:
1. evaluarea economică: este evaluarea de la nivelul sistemului de
învăţământ care pune în balanţă costurile educaţiei şi modul în
care rezultatele educaţionale (absolvenţii) fac faţă cerinţelor
sociale. Cu alte cuvinte, cât costă educaţia şi ce beneficii aduce ea
societăţii care o finanţează.
2. evaluarea pedagogică: determină eficacitatea procesului educativ
prin raportarea rezultatelor concrete (obiectivele îndeplinite) la
obiectivele propuse iniţial (Nicola, I., 1992, p.253).
Date fiind obiectivele propuse pentru prezenta temă, nu vom
analiza primul nivel al evaluării educaţionale, ci ne vom axa pe cel de
al doilea, cel al evaluării pedagogice. Problematica evaluării
pedagogice este foarte complexă cuprinzând, printre altele,
următoarele aspecte: evaluarea procesului didactic, evaluarea
activităţii cadrului didactic, evaluarea activităţii şi a rezultatelor
educabilului, evaluarea resurselor umane, evaluarea proiectelor
educaţionale, a curriculei, a instituţiilor de învăţământ sau a corelaţiei
dintre diverse elemente componente ale procesului educaţional văzut
ca sistem. În cele ce urmează vom aborda primele trei aspecte
amintite mai sus, ele fiind de un real interes pentru practicianul de la
catedră.
În cadrul procesului de învăţământ, evaluarea, alături de predare şi
învăţare, este una din cele trei activităţi dominante, jucând un rol de
feedback, deosebit de important. Ea determină, prin rolul său de
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conexiune inversă, eficienţa procesului de învăţământ, raportând
concret obiectivele proiectate la rezultatele obţinute. Deci, activitatea
de evaluare întregeşte caracterul sistemic al procesului educaţional,
oferindu-i posibilitatea autoreglării.
Evaluarea este calea de perfecţionare permanentă a procesului
educativ, constituindu-se într-un mijloc obiectiv de control şi
măsurare a rezultatelor acestuia. Pentru a spori eficacitatea şi
randamentul financiar şi diacronic al activităţii de evaluare, aceasta
trebuie centrată pe obiectivele educaţionale.
Definirea termenului de evaluare educaţională este un proces
extrem de complicat şi dificil, din cel puţin două motive:
a) caracterul axiomatic al educaţiei;
b) caracterul evaluării ca atare, complex atât din punct de vedere
structural cât şi funcţional (adap. Ungureanu D., 2001, p.4).
Chiar dacă literatura de specialitate nu ne poate prezenta definiţii
exhaustive şi imposibil de amendat, putem totuşi aprecia diverse
moduri de definire a evaluării educaţionale, din diverse perspective
(tehnică, descriptivă, reglatorie, pragmatică, didactică) şi, desigur, cu
amprenta concepţiei epistemice a autorului, care analizate corect şi în
corelaţie, pot duce la înţelegerea deplină a accepţiunii termenului.
Datorită formaţiei noastre şi faptului că nu ne-am putut decide
asupra unei definiţii anume a evaluării am propus următoarea
structură semantică, constituită într-o definiţie de perspectivă didactic
– reglatorie, cu caracter sistemic:
Evaluarea educaţională reprezintă o activitate componentă a
procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, care prin
compararea rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse şi
planificate, urmăreşte autoreglarea şi eficientizarea procesului
educativ.
Activitate complexă, evaluarea educaţională presupune un
ansamblu de operaţii, unele asumate din diverse domenii ale vieţii
sociale şi altele absolut specifice sferei educaţionale. Literatura de
specialitate citează cel mai adesea ca fiind reprezentative pentru
evaluarea educaţională următoarele operaţii: verificarea, îndrumarea,
măsurarea şi aprecierea. Să le prezentăm, pe scurt, pe fiecare:
- verificarea: este operaţia care presupune recurgerea riguroasă
la un referenţial, prealabil elaborat, la care se raportează
obiectul evaluării respective. Verificarea insistă mai ales pe
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cantitatea şi fidelitatea a ceea ce s-a interiorizat şi mai puţin
pe calitatea interiorizării lor.
- îndrumarea: reprezintă tocmai raţiunea existenţei evaluării
moderne, care urmăreşte ameliorarea, corectarea din mers,
printr-un proces de îndrumare, a activităţilor de predare şi
învăţare.
- măsurarea: este una din principalele meniri ale oricărei
evaluări, presupunând cuantificarea şi chiar „cântărirea”
rezultatelor procesului paideutic. A măsura înseamnă a
recurge la o unitate de măsură prealabil determinată şi
convenţional acceptată, care va fi raportată la dimensiunea
obiectului concret al evaluării. În urma unei astfel de operaţii
se obţin numere, procente, fracţii care reflectă la modul
constatativ obiectul evaluat.
- aprecierea: presupune emiterea unei judecăţi de valoare
exprimate prin raportare strictă la un sistem de notare. Ca
sisteme de notare folosite în practica educativă amintim cele
prin cifre, litere, calificative sau culori. Cel mai utilizat sistem
este cel prin cifre, el permiţând şi realizarea unor medii
aritmetice pe discipline sau la nivelul întregului an de studiu,
fapt ce nu este posibil în utilizarea celorlalte sisteme. Alegerea
şi folosirea unui sistem de notare sunt chestiuni ce ţin de unele
particularităţi şi tradiţii educaţionale.
În teoria şi practica notării sunt cunoscute trei modele de notare,
ce pot fi utilizate indiferent de sistemul de notare abordat:
1. notarea prin raportare la grup se realizează prin raportarea
performanţei şcolare a elevilor la un referent determinat pe baza
rezultatelor şcolare anterioare ale aceluiaşi grup – clasă.
2. notarea prin raportare la standarde unice se bazează pe luarea în
calcul ca referent al evaluării a descriptorilor de performanţă /
competenţă, formulaţi prin raportare la particularităţile de vârstă
ale educabililor, particularităţi determinate statistic.
3. modelul notării individuale presupune considerarea ca referent al
evaluării a performanţei anterioare a elevului ce urmează a fi
evaluat. Fiecare educabil este comparat cu el însuşi, notarea
ţinând cont de regresul, progresul şi efortul propriu depus pentru
învăţare. Este necesar ca acest referent evaluativ să fie reanalizat
în permanenţă şi bine gândit într-un spirit curricular autentic.
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Notării ca atare îi pot fi atribuite calificative de genul validă
(atunci când exprimă în modul cel mai just obiectul evaluării şi nu
aspecte colaterale acesteia; de exemplu: modul în care elevul a
răspuns itemilor testului şi nu comportamentul său din timpul orei de
curs) sau/şi fidelă (când repetarea evaluării de către acelaşi evaluator,
în timp, sau de alt evaluator în acelaşi timp, conduce la un vot
similar).
Aprecierea ca operaţie a evaluării educaţionale recurge la o
analiză calitativă a obiectului evaluat fiind, astfel, considerată cea mai
reprezentativă operaţie a acestei acţiuni.
Cele patru operaţii ale evaluării educaţionale se prezintă în cadrul
acestui proces ca elemente ale unui unic sistem, aflându-se în relaţii
de interacţiune şi interdependenţă. În acest sens, optim ar fi ca
aprecierea să se producă beneficiind de aportul tuturor celorlalte
operaţii. Desele amendări ale evaluării educaţionale au fost şi sunt
posibile pentru că tocmai această corelare convergentă şi centrată pe
interesul formativ al educabilului, a celor patru operaţii de evaluare,
este un proces destul de rar în practica educaţională curentă.
Noile orientări în teoria şi practica pedagogică, în general, dar mai
cu seamă în teoria şi practica evaluării, în particular, ridică o nouă
problematică a activităţii evaluative:
- extinderea activităţii de evaluare de la verificarea rezultatelor
la evaluarea procesului educaţional ca sistem, dar şi a
diverselor sale componente;
- considerarea pe lângă cunoştinţe şi a conduitei, a personalităţii
elevului, a gradului de încorporare a unui sistem de valori
valide;
- diversificarea tehnicilor de evaluare (teste, sinteze, portofolii,
referate, proiecte individuale sau colective etc);
- deschiderea evaluării spre mai multe rezultate ale spaţiului
şcolar: competenţe relaţionale, capacitate de comunicare şi
integrare socială;
- valorificarea operativă a rezultatelor evaluării şi ca atare
evaluarea capacităţii de transfer a educabilului;
- centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive, adică pe ceea
ce a făcut bine nu pe ceea ce nu a făcut educabilul din sarcina
educativă primită;
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implicarea educabilului într-un parteneriat autentic în actul de
evaluare alături de cadrul didactic, prin acţiuni de:
autoevaluare, interevaluare sau evaluare controlată;
evaluarea nu doar a rezultatului final ci şi a efortului şi
randamentului celui care învaţă, raportate la posibilităţile sale,
conform curbei în formă de „J”.
XII.2. Tipologia evaluării în educaţie

Evaluarea, în general, dar şi cea educaţională ca şi caz
particular al acesteia, prezintă în orientările teoriilor moderne diverse
nuanţe, care de multe ori au dus la creşterea şi diversificarea
numărului de tipuri de evaluare, nu întotdeauna justificate.
Evaluarea educaţională considerată după câţiva parametri de
bază, care se constituie în tot atâtea criterii, prezintă următoarele
tipuri:
• gradul de implicare al actorilor evaluării: normativă,
formativă;
• instrumentele la care se recurge: obiectivă, impresivă;
• obiectul evaluării: sumativă, formativă;
• după gradul de acoperire al educabililor: individuală, pe grupe
şi frontală;
• după referenţialul la care se recurge: normativă, criterială, fără
referenţial;
• după momentul în care apare în cadrul procesului educaţional:
iniţială, curentă, finală;
• după frecvenţa cu care apare: intermitentă (incidentală sau
cumulativă), continuă;
• după natura deciziilor pe care le determină: normativă,
formativă;
• după gradul de relevanţă: slab relevantă, parţial relevantă,
puternic relevantă;
• după criteriul compozit: exclusiv parţială (unii elevi, unele
conţinuturi, uneori), parţial-aditivă (toţi elevii, toată materia,
uneori), cvasi-totală (toţi elevii, toată materia, tot timpul)
(adap. Ungureanu D., 2001, p.17).
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Nu vom prezenta toate aceste tipuri şi criterii, tema de faţă nu este
o monografie a evaluării educaţionale, mai cu seamă că unele se
explică prin ele însele. Vom acorda spaţiu doar celor ce se disting în
urma mai multor criterii, fiind prin aceasta relevante. În atenţia
noastră vor cădea următoarele tipuri de evaluare educaţională:
normativă, sumativă / cumulativă, criterială, formativă / continuă.
Evaluarea normativă
Este o evaluare axată pe rezultatele procesului de învăţare,
ignorând procesul în sine. Pentru această operaţiune adepţii evaluării
normative compară rezultatele realizate de către educabil cu un
referenţial, un referenţial numit normă şi determinat statistic.
Norma evaluării normative se configurează ca o medie statistică a
performanţelor curent constatate la un grup dintr-o anumită generaţie
de educabili, generaţie determinată pe baza vârstei cronologice.
Evaluarea normativă are ca scop ierarhizarea, clasificarea, selecţia
educabililor în funcţie de plusul sau minusul pe care îl prezintă
performanţa lor şcolară faţă de norma considerată ca referenţial.
Esenţa acestui tip de evaluare este foarte bine surprinsă de
următorul algoritm: „Individul I dovedeşte cu atât mai multe/mai
puţine caracteristici X decât media M a acestor caracteristici (X), în
grupul Y (populaţia la care aparţine I) ” (Ungureanu, D., 2001, p.19).
Evaluarea sumativă / cumulativă
Caracterul normativ şi cel sumativ/cumulativ sunt perfect
compatibile, evaluarea sumativă putând fi considerată o evaluare
normativă cu caracter intermediar, practicată la finalul unor intervale
educative destul de mari pentru a facilita acumularea de cunoştinţe.
Evaluarea sumativă / cumulativă presupune, la fel ca cea
normativă, raportarea rezultatelor educabilului la un referenţial
prestabilit, care în unele cazuri poate fi chiar norma statistică a
evaluării normative. Diferenţa este constituită de considerarea ca
obiect al procesului evaluativ a unei sume de caracteristici dobândită
de educabil într-un anumit spaţiu temporal şi de conţinut destul de
mare (capitol, secţiune, semestru, an, ciclu şcolar etc.) în cazul
evaluării sumativ / cumulative, şi nu doar a unor caracteristici
prezentate de educabil la un moment dat, ca în cazul evaluării
normative.
Evaluarea sumativă / cumulativă prezintă o serie de
caracteristici care merită trecute în revistă:
- este o evaluare de produs şi nu de proces;
205

-

este preponderent retrospectivă;
prezintă un feedback intermitent pe secvenţe destul de mari de
proces;
- semnalizează grosier evoluţia elevului;
- determină ierarhizarea şi clasificarea educabililor,
- determină cunoaşterea educabilului în funcţie de grup şi nu ca
individ separat;
- aplică legea nemiloasă a lui „totul sau nimic”, ignorând
achiziţiile incomplete;
- este stresantă;
- în majoritatea cazurilor este externă (ex.: Bacalaureat,
Capacitate).
Algoritmul acestui tip de evaluare se poate prezenta astfel:
„Individul I dovedeşte cu atât mai multe/mai puţine caracteristici
sintetice şi de ansamblu, sumă de X, decât media M a acestor
caracteristici (sumă de X), în grupul Y (populaţia la care aparţine I)”
(Ungureanu, D., 2001, p.22).
Evaluarea criterială
Este o evaluare prin obiective, dar obiective considerate ca
achiziţii aşteptate şi raportate realist şi contextual la elevul concret
din faţa educatorului printr-o operaţionalizare oportună şi flexibilă.
În evaluarea criterială sarcina este personalizată iar procesul
didactic trece de la considerarea curbei lui Gauss la abordarea celei în
formă de „J”, deci la respectarea ritmului propriu de învăţare al
educabilului. Referenţialul evaluării criteriale, adică criteriul,
obiectivul educaţional se constituie în mod firesc şi natural din însăşi
practica educativă curentă.
Evaluarea de tip criterial este una a suficienţei, transformând
logica sintagmei „totul sau nimic” într-o altă logică cea a lui „ceva,
oricât, deocamdată, dar neapărat, în final, suficient” (Norris, N.,
1990).
Algoritmul evaluării criteriale devine, în aceste condiţii următorul:
„Individul dovedeşte o cantitate/calitate a caracteristicilor X mai
mare sau cel puţin egală cu C, unde C reprezintă tocmai criteriul
adoptat, incluzând şi scorul aferent performanţei considerate ca
mulţumitoare” (Ungureanu, D., 2001, p.24).
Evaluarea formativă / continuă
Constituie un tip autentic de evaluare centrată pe proces, fără însă
a ignora rezultatele învăţării. Evaluarea formativă mai este numită şi
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continuă datorită frecvenţei cu care se manifestă în procesul
educaţional, fapt ce-i permite să-l analizeze pe secvenţe mici şi să
transmită un feedback obiectiv şi punctual, menit să îmbunătăţească
conceperea, planificarea şi desfăşurarea ulterioară a acestuia.
În cadrul acestei evaluări educabilul este tratat individulal,
raportat la sine însuşi şi nu la grup. Evaluarea continuă este
preponderent una internă, cel care predă este şi cel care evaluează şi
din acest punct de vedere este mai puţin stresantă pentru educabil.
Pentru a-şi merita cu adevărat blazonul de evaluare continuă,
evaluarea formativă nu trebuie să respecte doar factorul timp (care nu
este lipsit de importanţă dar este, oricum, secundar), ci trebuie să
permită reintroducerea promptă şi instantanee a efectelor propriei sale
constatări în fluxul educaţional cu intenţia unor decizii ameliorative.
Evaluarea formativă / continuă prezintă câteva caracteristici
deosebit de importante, care îi justifică, de fapt, apelativul de
formativă:
- corectează din mers învăţarea elevilor;
- păstrează la un nivel optim actul de comunicare cadru didactic
– elev;
- presupune un activism ridicat din partea ambilor actori
educaţionali;
- valorifică achiziţiile anterioare ale educabilului;
- creează elevului o obişnuinţă a actului de evaluare;
- este o slabă consumatoare de timp în comparaţie cu alte tipuri
de evaluare.
Chiar dacă recunoaşte că este greu de propus un algoritm pentru
un asemenea tip de evaluare, profesorul D. Ungureanu propune unul
orientativ:
„Individul I dovedeşte un set de caracteristici operaţionale, F
suficiente pentru ca, de regulă, caracteristicile rezulative tip X ale lui
să se situeze la nivelul mai mare sau cel puţin egal cu C ”
(Ungureanu, D., 2001, p.27).
Dincolo de faptul că evaluarea formativă este un concept
seducător în teorie, dar rar şi inoportun aplicat în practică de cele mai
multe ori, trebuie specificat că în funcţie de scopul pe care îl
urmăreşte, de situaţia educaţională concretă şi de particularităţile
educabililor cu care se lucrează oricare din aceste tipuri de evaluare,
poate dovedi un maximum de eficienţă. Toate acestea se manifestă în
ciuda faptului că, la prima vedere, evaluarea formativă / continuă se
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dovedeşte a fi cea mai indicată în practica educaţională contemporană
şi mai cu seamă viitoare. Datoria cadrului didactic este să privească
procesul de evaluare într-o manieră modernă, curriculară, adaptânduse la cazul concret (situaţie şi educabili) dar fără a neglija, câtuşi de
puţin, elaborarea judicioasă a procesului evaluativ şi problemele
docimologice aferente lui.
XII.3. Funcţii ale evaluării educaţionale
Conceptul de funcţie, indiferent de domeniul în care îşi face
simţită prezenţa, defineşte legătura obiectivă existentă între o anumită
realitate (proces, activitate, acţiune, act etc.) şi cerinţele sau condiţiile
necesare pentru realizarea acesteia în cadrul unui sistem determinat
(vezi Durkheim, E., 1974).
Funcţiile acţiunii de evaluare pot fi identificate în raport de
două criterii complementare:
a) gradul de generalitate exprimat;
b) sfera de reprezentare.
În consecinţă, în literatura de specialitate se vorbeşte de:
– funcţii generale,
– funcţii sociale,
– funcţii specifice-pedagogice.
Un loc aparte trebuie acordat, în demersul nostru, funcţiilor
generale care concentrează esenţa acestei acţiuni. Funcţiile generale
ale evaluării educaţionale, comune cu cele din oricare alt domeniu,
intervin la două niveluri de referinţă. Ele sunt definitorii pentru
acţiunea de evaluare ca atare, acţiune ce este parte integrantă a
oricărui proces educativ conceput în manieră curriculară.
La primul nivel avem de a face cu funcţii generale centrale
sau nucleu. Acestea sunt funcţii de maximă generalitate aplicabile
atât la nivelul sistemului de învăţământ cât şi la cel al procesului de
învăţământ. Aici pot fi specificate următoarele: verificare, decizie,
reglare, autoreglare.
Cel de-al doilea nivel de referinţă, situat la un grad de
generalitate imediat următor prezintă funcţiile principale ale acţiunii
de evaluare aplicabile atât pentru sistemul de învăţământ, cât şi
pentru procesul de învăţământ. Acum avem în vedere următoarele
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funcţii: informare, diagnoză, prognoză (adap. Cristea, S., 2004,
p.116).
Funcţiile generale ale activităţii de evaluare educaţională,
indiferent de nivelul la care se prezintă, se manifestă în două planuri
distincte: social – determinând funcţiile sociale şi pedagogic –
determinând funcţiile specifice.
Funcţiile sociale au în vedere calitatea sistemului educativ de
subsistem al sistemului social angajat în realizarea unor obiective de
ordin cultural, economic, politic. În această categorie se pot încadra
următoarele funcţii: orientare şcolară şi profesională, selecţionare
(comparare, clasificare, ierarhizare, etichetare), legitimare şi
integrare socială a rezultatelor învăţământului.
Funcţiile specifice conferă evaluării educaţionale identitatea
de evaluare domenială, a domeniului specific numit educaţie. În
această categorie găsim diverse funcţii integrate la nivelul diferiţilor
actori educaţionali:
pentru cadrul didactic – control, promovarea elevilor,
autocontrolul procesul educativ desfăşurat, prospectivă, feed-back;
pentru educabil – constatativă, stimulativă, de conştientizare,
orientare, feedback;
pentru părinţi – informativă;
pentru directorul şcolar – de control, de constatare, de
reglare.
Importanţa funcţiilor evaluării este determinantă în plan
teoretic – pentru definirea dimensiunilor procesului de evaluare ce
urmează a fi aplicat şi în plan practic – pentru structurile operaţionale
pe care le determină.
XII.4. Modalităţi de evaluare în procesul de învăţământ
În literatura de specialitate se găsesc deseori abordări confuze
între concepte ca: tip, formă / modalitate, metodă, procedeu,
instrument / mijloc de evaluare educaţională. O asemenea situaţie o
considerăm periculoasă de aceea vom încerca, înainte de a prezenta
modalităţile evaluative ale procesului de învăţământ, o precizare
terminologică cât se poate de clară a tuturor acestor concepte.
Tipul de evaluare reprezintă o opţiune evaluativă bine
conturată din punct de vedere structural – funcţional, concretizându209

se în concepte de gen: evaluare normativă, evaluare criterială,
evaluare sumativă, evaluare formativă etc. În realizarea unor
demersuri evaluative de anumite tipuri, indiferent de care, evaluatorul
poate aborda diferite forme, metode şi instrumente de evaluare.
Forma sau modalitatea evaluativă abordată reprezintă
caracterul de aspect pe care îl pot „îmbrăca” atât marile tipuri
evaluative cât şi metodele şi instrumentele de evaluare. În opinia
noastră, această „haină evaluativă” poate fi constituită din trei „tipuri
de stofă”, care determină trei tipuri analogice de modalităţi
docimologice: evaluare orală, evaluare scrisă şi evaluare practică.
Metoda de evaluare este calea aleasă de subiectul evaluator
pentru a culege datele necesare procesului de evaluare. Metodele de
evaluare sunt, de fapt, adaptări specifice, particularizări, ale
metodelor didactice, fie ele clasice sau moderne. Desigur, alături de
aceste metode didactice adaptate, evaluarea dispune şi de un set de
metode specifice ca: testul, testul docimologic, chestionarul etc.
Procedeul de evaluare reprezintă tehnica practic-aplicativă
folosită de cadrul didactic pentru culegerea datelor necesare
procesului de evaluare. Practic procedeul este un element al metodei,
aceasta din urmă fiind un ansamblu de procedee. Pentru concretizarea
raportului conceptual dintre metodă şi procedeu sugerăm să se revadă
tema X (X.3.1.) unde acest aspect a fost tratat într-o manieră mai
precisă şi să se facă analogia cuvenită între situaţia metodă –
procedeu didactic şi metodă – procedeu de evaluare.
Pentru realizarea unui demers evaluativ eficient, metodele şi
procedeele componente sunt totdeauna corelate cu mijloace sau
instrumente de evaluare. Materialele, obiectele concrete, palpabile
folosite în activitatea de evaluare pot fi denumite mijloace sau
instrumente de evaluare.
În scopul clarificării depline a situaţiei, vom aborda în
prezentarea celor trei modalităţi de evaluare următoarea structură:
scurtă descriere, avantaje, dezavantaje, metode specifice, exemple de
instrumente.
Evaluarea orală
este deosebit de frecventă în practica educativă, constă în
realizarea unui dialog prin care cadrul didactic intenţionează să
determine calitatea şi cantitatea instruirii. Ea poate fi abordată, în
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funcţie de forma de organizare a clasei în momentul evaluării, sub trei
aspecte: individuală, pe grupe sau frontală.
Între certele avantaje ale evaluării orale amintim:
- caracter concret-contextual;
- o relaţie „face to face” între evaluator şi evaluat;
- activism şi implicare din partea ambilor actori ai actului de
evaluare;
- un feedback prompt şi contextual;
- cunoaşterea stilului de operare a educabilului etc.
La polul opus nu sunt de neglijat nici următoarele dezavantaje:
- accentuarea laturii stresante a evaluării;
- o oarecare problematică a gestionării timpului;
- un permanent pericol pentru eventuale stări conflictuale;
- graba acordării rapide a unui calificativ;
- un grad mare de subiectivism etc.
În lista metodelor specifice evaluării orale nu pot lipsi unele
metode ca: conversaţia, povestirea, descrierea, explicarea, discuţia,
lectura, prezentarea diverselor materiale realizate anterior etc.
Instrumente specifice utilizabile în evaluarea orală, altele decât
mijloacele didactice clasice ce pot fi folosite în scop evaluativ (hărţi,
grafice, scheme, mulaje etc.): chestionarul de interviu, eseul sau
dizertaţia susţinute oral.
Evaluarea scrisă
apelează la anumite suporturi scrise. Elevii au şansa să-şi prezinte
achiziţiile fără intervenţia profesorului, în absenţa contactului direct,
de tip „face to face”.
Potrivit analizelor de specialitate evaluarea scrisă prezintă un set
de avantaje atât din perspectiva celui care evaluează, cât şi din cea a
celui care este evaluat:
- lipsa caracterului agresiv;
- posibilitatea gestionării timpului după propriile nevoi (în ceea
ce priveşte educabilul);
- o imagine mai realistă şi mai completă faţă de propria
prestaţie;
- şanse de a reveni, adăuga sau corecta acolo unde şi când este
nevoie;
- preocuparea atât pentru fond cât şi pentru forma materialului
prezentat;
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eliminarea unei mari părţi din caracterul subiectiv prin
asigurarea anonimatului etc.
Nu sunt, însă, de neglijat nici dezavantajele evaluării scrise:
- lipsa unui ghidaj pe parcursul redactării lucrării;
- absenţa unui feedback pe parcursul procesului, ci doar al
unuia final, de aspect sumativ;
- observarea unor aspecte privind logica, corectitudinea
semantică şi gramaticală a discursului şi a raţionamentului, ce
vor fi taxate inevitabil de evaluator;
- considerarea doar a unei părţi a conţinutului învăţământului etc.
Din ansamblul metodelor specifice acestei modalităţi de evaluare
enumerăm următoarele (în principiu orice metodă, cu rare excepţii,
poate fi adaptată oricărei modalităţi de evaluare, cum, de altfel, am
precizat la începutul acestei subteme): testul, chestionarul, analiza,
prezentarea scrisă, exerciţiul etc.
Metodele specifice evaluării scrise se pot corela, de la caz la caz,
cu diverse instrumente evaluative ca: testul docimologic, chestionarul
tip, extemporalul, teza scrisă etc.
Evaluarea practică
este într-un reviriment continuu de când se acordă o mare
importanţă învăţării prin colaborare şi metodelor de acţiune.
Examinarea practică vizează identificarea capacităţilor de aplicare
practică a cunoştinţelor dobândite, relevate sub forma anumitor
suporturi obiective sau activităţi materiale.
Cel mai important atu al evaluării de gen practic este acela că pe
lângă o identificare calitativă şi cantitativă a produselor învăţării
prezintă şi aspecte legate de modul de interiorizare al acestora precum
şi de capacitatea educabilului de a le aplica şi utiliza în diverse
situaţii. Alte avantaje importante ar fi:
- centrarea pe un proces de învăţare creativă;
- se pretează la disciplinele de învăţământ cu caracter practic:
educaţie fizică, tehnologică, muzicală etc.;
- avantajarea atitudinilor de colaborare;
- implicarea activă a celui evaluat;
- evaluarea preponderentă a procesului şi nu doar a produsului
educaţional;
- are o mare afinitate cu tipul de evaluare formativă etc.
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Desigur nici această modalitate de evaluare nu este lipsită de
dezavantaje. Unul dintre cele mai mari dezavantaje este acela că nu
permite realizarea cu uşurinţă şi mare acurateţe a operaţiilor de
măsurarea şi apreciere, ceea ce poate suspecta demersul evaluativ de
un grad sporit de subiectivitate.
Metodele specifice acestei modalităţi de evaluare sunt deosebit de
diversificate: lucrări practice şi / sau experimentale, examinarea
documentelor, studiul de caz, modelarea, jocuri didactice, învăţarea
dramatizată etc.
Ca instrumente specifice evaluării de gen practic am putea preciza
următoarele: referatul de examinare a documentelor, produsului
lucrării practice sau experimentale, produsul construit (desen,
modelaj, cântec, exerciţiu fizic etc).
Indiferent de tipul, forma, metoda şi instrumentul abordat în
procesul de evaluare, cadrul didactic trebuie să ia în calcul şi anumite
aspecte evaluative, strâns legate îndeosebi de instrumentul evaluării.
Aceste aspecte sunt enunţate în teoria evaluării prin termeni ca: item,
barem de evaluare şi descriptori de performanţă / competenţă.
Itemul evaluării educaţionale nu este altceva decât întrebarea care
îi este adresată celui evaluat. În literatura de specialitate găsim mai
multe tipuri de itemi.
În opinia noastră acest concept educaţional poate fi clasificat după
două criterii principale:
1. după gradul de formulare, specificare şi obligativitate:
- neformulaţi, nespecificaţi şi opţionali (sau la alegerea cadrului
didactic): aceştia se întâlnesc îndeosebi în cadrul evaluărilor
de gen oral, atunci când evaluarea nu se face după un plan de
itemi prestabilit. Sunt practic itemi „ceruţi”, sugeraţi de
răspunsul anterior al educabilului.
- formulaţi, specificaţi şi opţionali: aceştia deşi sunt formulaţi şi
specificaţi înaintea demarării acţiunilor de evaluare, aplicarea
lor rămâne la latitudinea opţiunii de moment a cadrului
didactic. Opţiunea acestuia este determinată de răspunsul
anterior al obiectului evaluării.
- formulaţi, specificati şi obligatorii: sunt itemi prestabiliţi şi
adresaţi tuturor celor care urmează a fi evaluaţi.
2. după forma concretă pe care o îmbracă:
- deschişi: itemi la care răspunsul este construit în totalitate de
către educabil.
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închişi: sunt acei itemi la care răspunsul este construit de
cadrul didactic şi prezentat alăturat, iar educabilul nu trebuie
să facă altceva decât să-l identifice pe cel corect. Aceste tip de
item poate avea diverse variante:
• cu răspuns binar: corect-incorect, da-nu, fals-adevărat;
• cu alegere multiplă: itemul este însoţit de mai multe
răspunsuri, din care o variantă sau mai multe sunt corecte;
• cu răspuns grupat etc. (vezi Jinga, I., şi Istrate, E., 2001, pp.
387 – 392).
Realizarea unui barem de evaluare pentru un test ce urmează a fi aplicat
presupune specificarea numărului de puncte care vor fi acordate pentru
îndeplinirea fiecărui item în parte şi pentru întregul test ca ansamblu.
Descriptorul de performanţă / competenţă se constituie într-o
construcţie semantică ce prezintă competenţa sau performanţa în
învăţare aşteptată de la educabil. Este necesar ca formularea acestui
descriptor să îmbrace o formă cât mai operaţională pentru a putea fi
determinată realizarea sau nerealizarea sa efectivă. Cadrul
metodologic existent în sistemul românesc presupune utilizarea
descriptorilor de performanţă până la nivelul clasei a IX – a şi a celor
de competenţă în treptele superioare acesteia.
Validitatea şi fidelitatea oricărei activităţi de evaluare este
determinată de gradul de corelare al celor trei termeni precizaţi mai
sus (item, barem de evaluare şi descriptori de performanţă). Corelarea
optimă a acestora precum şi corelarea lor cu ceea ce am prezentat
deja a fi tip, modalitate, metodă şi instrument de evaluare creşte
gradul de prevenire a disfuncţiilor ce pot apărea în demersul
evaluativ. O asemenea corelare este indispensabilă indiferent de
sistemul de notare pe care suntem nevoiţi a-l aplica (cifre, litere,
calificative etc.).
Pentru a ne îndeplini obiectivele didactice propuse vom prezenta
în ceea ce urmează trei exemple concrete de corelare a itemilor,
baremelor de evaluare şi descriptorilor de performanţă. Aceste
exemple corespund modalităţilor de evaluare prezentate anterior şi se
doresc a fi modele operaţionale utile. Atenţie, modele, nu şabloane!
Sistemul de notare la care facem referinţă este cel cu cifre. În acest
sens, descriptorii prezentaţi în paralel cu baremul de notare sunt construiţi,
în spirit curricular, astfel încât să exprime performanţa minim acceptată
pentru a se putea acorda punctajul aferent.
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Exemplul I:
Tip: Evaluare sumativă
Modalitate: scrisă
Metodă: testarea
Instrument: chestionarul
Barem
Descriptori de performanţă
Identifică cele două variante corecte.

Itemi
1. Care din următoarele
formulări reprezintă filiera
etimologică corectă a
substantivului educaţie?
a) educo-educare; b) educoeducere;
c) educare-educare; d)
educa-educare.
2. Cine este supranumit
„Părintele didactici”?
a) Jean Piaget, b) R. Gagne,
c) Ian Amos Comenius, d)
Maria Montessori
3. Pedagogia - artă, ştiinţă sau
tehnică?

0,5p

OBS: Identificarea corectă doar a
unei variante duce la diminuarea cu
½ a punctajului specificat la
secţiunea barem.
Identifică varianta corectă.

0,25p

1,5p

4. Prezentaţi relaţia dintre
sistemul de învăţământ şi
procesul de învăţământ.

2p

5. Determinaţi relaţia dintre
noţiunile: ciclu de învăţământ
şi ciclu curricular.

2p

6. Prezentaţi problematica
principiului conexiunii
inverse.

2,75p
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Prezintă cadrul general al problemei.
Defineşte conceptele de artă, ştiinţă şi
tehnică.
Răspunde la întrebare punând în relaţie
analogică conceptul de pedagogie cu
cele trei concepte: artă, ştiinţă şi tehnică.
Formulează o opinie personală
pertinentă.
Defineşte corect şi complet noţiunile
de sistem şi proces de învăţământ.
Prezintă relaţia dintre cele două
noţiuni în ambele sensuri.
Dă exemple concrete de interacţiune
şi interdependenţă între cele două
noţiuni.
Defineşte corect şi complet noţiunile de
ciclu de învăţământ şi ciclul curricular.
Prezintă caracteristicile celor două
noţiuni.
Prezintă relaţiile ce se stabilesc între
acestea.
Realizează o descriere generală a
normativităţii didactice.
Prezintă succint sistemul principiilor
didactice şi încadrează principiul
conexiunii inverse.

Prezintă problematica specifică
principiului abordat.
Foloseşte exemple concrete pentru a
susţine afirmaţiile făcute.
Realizează un aspect îngrijit al lucrării.
Se exprimă corect din punct de
vedere semantic şi gramatical.
Abordează toate subiectele.

1p

Exemplul II:
Tip: Evaluare sumativă
Modalitate: orală
Metodă: conversaţia
Instrument: chestionarul de interviu
Itemi
Barem
Descriptori de performanţă
1. Prezentaţi la alegere un subiect
Încadrează tema aleasă într-o
din lista propusă. Cel pe care
problematică pedagogică imediat
consideraţi că-l stăpâniţi cel mai
„superioară”.
bine.
Defineşte clar şi concis, folosind
limbajul
ştiinţific,
principalele
concepte pedagogice avute în vedere.
10p
Prezintă problematica temei alese.
Argumentează cele susţinute folosind
exemple concrete.
Formulează o părere
personală pertinentă.
2. Item formulat de cadrul
Defineşte clar şi concis conceptul
didactic la momentul respectiv. 10p
introdus de cadrul didactic.
Acest item va cere clarificarea
Realizează o analiză şi o sinteză
unei relaţii de interacţiune dintre
obiectivă a temei propuse.
conceptul cheie al temei alese la
Argumentează cele susţinute folosind
punctul unu şi un alt concept
exemple concrete.
pedagogic.
Formulează o părere
personală pertinentă.
3. Ce notă vă acordaţi pentru
Acordă o notă cât mai aproape de cea
fiecare subiect separat?
rezultată în mod obiectiv din analiza
(educabilului îi este prezentat 10p.
prezentare-barem de notare.
baremul)
Susţine logic şi obiectiv nota.
OBS: Nota finală este media aritmetică a celor trei note obţinute.
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Exemplul III:
Tip: Evaluare formativă
Modalitate: practică
Metodă: examinarea documentelor
Instrument: produsul activităţii (proiectul de lecţie)
Itemi
Barem
Descriptori de performanţă
1. Realizaţi un proiect de
3p.
Selectează corect, prin raportare la
lecţie la disciplina centrală
temă, obiectivele de referinţă din
a specializării pe care o
programa analitică.
urmaţi.
Raportează just obiectivele
operaţionale la cele de referinţă şi la
conţinutul învăţării.
Formulează corect obiectivele
operaţionale.
2p.
Prezintă o înlănţuire logică a
secvenţelor lecţiei.
Foloseşte un limbaj pedagogic corect în
denumirea secvenţelor lecţiei.
Corelează corect secvenţa majoră a
lecţiei cu obiectivele operaţionale.
4p.
Propune o strategie didactică adecvată
particularităţilor de vârstă şi individuale
ale elevilor.
Corelează corect elementele
componente ale strategiei didactice.
Corelează corect strategia didactică cu
obiectivele operaţionale şi elementele
de conţinut al învăţării.
Lasă loc participării active a
educabilului.
1p.
Realizează un aspect îngrijit al lucrării.
Se exprimă corect din punct de vedere
semantic şi gramatical.

Aceste exemple, precum şi altele asemănătoare, au fost
folosite de noi în evaluarea activităţilor studenţilor noştri, cu rezultate
bune. Desigur, este oportun ca fiecare practician să-şi adapteze
strategia de evaluare la situaţia educaţională concretă cu care se
confruntă precum şi la particularităţile educabililor săi. Noi sperăm,
doar, că am reuşit să surprindem suficient de operaţional şi să
explicăm eficient relaţia dintre conceptele evaluative considerate,
astfel încât aceste exemple să se constituie în reale modele de practică
evaluativă.
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XII.5. Disfuncţii în evaluarea pedagogică
Practica educaţională curentă scoate în evidenţă numeroase
disfuncţii şi dificultăţi în realizarea unui proces de evaluare valid şi
fidel. Fie că se prezintă ca şi cauză sau ca efect, fie că sunt denumite
erori, vicii, variabile sau sindromuri, aceste disfuncţii constituie
„însuşi argumentul şi pretextul emergent al apariţiei Docimologiei,
după cum H. Pieron mărturisea” (Ungureanu, D., 2001, p.171).
„Docimologia reprezintă studiul sistematic al examenelor,
analiza ştiinţifică a modurilor de notare, a variabilelor notării la
examinatori diferiţi şi la acelaşi examinator, a factorilor subiectivi ai
notării, precum şi identificarea mijloacelor menite să contribuie la
asigurarea obiectivităţi examinării şi evaluării” (Cucoş, C., 1998,
p.172).
De-a lungul timpului în literatura de specialitate s-au conturat
două curente de opinie în explicarea şi justificarea disfuncţiilor
evaluative:
1.
disfuncţiile sunt inevitabile, fiind consecinţa firească a
ingerenţei unor factori imprevizibili (Pieron, H.);
2.
disfuncţiile în evaluare sunt parţial întâmplătoare, ele
pot fi cel puţin diminuate dacă nu chiar eliminate definitiv
(Landsheere, G.) (adap. Ungureanu, D., 2001, pp. 171-172 ).
Disfuncţiile în evaluare sunt facilitate de diverşi factori, care
intervin atât în conduita cadrului didactic, mai ales, cât şi în cea a
educabilului. Indiferent de obiectul manifestării lor, factorii
disfuncţiilor evaluative pot fi de două tipuri: intrapersonali (dispoziţia
de moment, a treia stare – vezi Ungureanu D., 2001) şi interpersonali
(ecuaţia personală, atitudinea faţă de propria disciplină, percepţia
asupra copilului şi a copilăriei).
Disfuncţiile evaluative sunt numeroase şi se prezintă într-o
formă extrem de diversificată (vezi Ungureanu D., 2001). Noi, însă,
vom prezenta mai jos doar câteva, cele mai importante, neavând
intenţia să realizăm o „monografie” a acestei problematici:
• Efectul „halo”
Aprecierea unui elev la o anumită disciplină se face potrivit
situaţiei acestuia la alte discipline. De obicei, aceste discipline sunt
cele cu un statut social mai ridicat cum ar fi cazul matematicii sau a
limbii şi literaturii române. Acum are loc generalizarea unor
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caracteristici secvenţiale ale elevului pe baza efectului psihologic de
„iradiere a impresiei parţiale”.
Cei mai expuşi acestui efect sunt fie elevii buni, cărora li se trec
cu vederea unele abateri considerate a fi nerelevante pentru conduita
lor generală, fie cei mai puţini silitori, cărora nu li se recunosc unele
progrese deoarece se porneşte de la premisa că nu pot realiza un
progres semnificativ, fiind slabi la învăţătură.
Pentru diminuarea consecinţelor acestui efect putem adopta
următoarele soluţii: examinare externă (cu un alt profesor decât cel
care a predat la clasă), asigurarea anonimatului lucrărilor, efortul
volitiv permanent al cadrului didactic.
• Efectul „Pygmalion” sau „Oedipian”
Aceste efect docimologic presupune aprecierea rezultatelor
educabilului în funcţie de părerea pe care cadrul didactic o are faţă de
capacităţile respectivului elev. Astfel, ideile şi opiniile evaluatorului
facilitează şi determină, în mare măsură, apariţia fenomenului prezis.
Una dintre cele mai bune soluţii care poate duce la anihilarea
efectelor perverse ale acestei disfuncţii docimologice este, alături de
cele prezentate la efectul „halo”, convingerea că educabilii sunt
capabili de reuşită.
• Ecuaţia personală a examinatorului
Fiecare cadru didactic îşi structurează criterii proprii de evaluare.
Conform propriilor principii de evaluare unele cadre didactice sunt
mai indulgente, folosind valorile de „sus” ale scării de notare, iar
altele sunt mai exigente, folosind valorile de „jos”.
Exigenţa evaluativă a cadrelor didactice poate varia de la individ
la individ sau la acelaşi individ, în timp.
Evitarea unor astfel de situaţii se poate combate printr-o soluţie
extrem de simplă: realizarea unui barem de evaluare coerent şi bazat
pe descriptori de performanţă bine definiţi.
• Efectul de contrast
Acest efect are la bază tendinţa comparativă a cadrului didactic
implicat în activitatea de evaluare. Se întâmplă de mult ori ca aceeaşi
prezentare să primească o notă mai bună decât ar merita doar pentru
că vine după o prezentare mai slabă sau să primească o notă mai mică
pentru simplul fapt că este comparată cu prezentarea anterioară a unui
elev foarte bun.
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Conştientizarea acestei situaţii alături de soluţia propusă la efectul
precedent pot constitui soluţii eficiente în eliminarea efectelor acestui
caz de disfuncţie docimologică.
• Efectul de ordine
Datorită unor efecte de inerţie cadrul didactic este dispus să
menţină aceeaşi notă mai multor prezentări succesive pentru simplul
motiv că se succed, neavând nimic în comun cu gradul calităţii lor.
O asemenea eroare de evaluare nu are cum să se producă dacă
evaluatorul se bazează în notare pe un barem prestabilit.
• Eroarea logică
Constă în substituirea parametrilor şi obiectivelor principale ale
evaluării de către aspecte secundare cum ar fi, de pilă, caligrafia
scrisului, acurateţea şi sistematica expunerii.
În opinia noastră fixarea prealabilă a unor bareme de notare,
bazate pe descriptori de performanţă bine definiţi, este o soluţie
optimă în acest sens.
Desigur, indiferent de soluţiile abordate, erori în evaluare se vor
face, important este ca amploarea lor să fie cât mai mică şi cadrul
didactic să depună un efort volitiv permanent în diminuarea efectelor
perverse ale disfuncţiilor docimologice. Este extrem de periculos să
perseverăm în erori de evaluare, riscăm să demotivăm total educabilul
şi aşa tot mai puţin motivat în zilele noastre. În acest sens suntem
convinşi de importanţa vitală a cunoaşterii şi aplicării efective a
problematici docimologice de către oricare practician de la catedră.
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DE REŢINUT :
1. Evaluarea educaţională se distinge la două niveluri: evaluarea
economică - este evaluarea de la nivelul sistemului de învăţământ
care pune în balanţă costurile educaţiei şi modul în care
rezultatele educaţionale (absolvenţii) fac faţă cerinţelor sociale şi
evaluarea pedagogică - determină eficienţa procesului educativ
prin raportarea rezultatelor concrete (obiectivele îndeplinite) la
obiectivele propuse iniţial.
2. Evaluarea educaţională reprezintă o activitate componentă a
procesului de învăţământ, alături de predare şi învăţare, care
prin compararea rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse şi
planificate, urmăreşte autoreglarea şi eficientizarea procesului
educativ.
3. Operaţii ale evaluării: verificarea, îndrumarea, măsurarea,
aprecierea.
4. Sistemul de notare abordat se poate raporta la: grup, la standarde
unice, la individ şi poate folosi cifre, calificative, litere sau culori.
5. Algoritmul evaluării normative: „Individul I dovedeşte cu atât
mai multe / mai puţine caracteristici X decât media M a acestor
caracteristici (X), în grupul Y (populaţia la care aparţine I)”.
6. Algoritmul evaluării sumative: „Individul I dovedeşte cu atât
mai multe / mai puţine caracteristici sintetice şi de ansamblu,
sumă de X, decât media M a acestor caracteristici (sumă de X), în
grupul Y (populaţia la care aparţine I)”.
7. Algoritmul evaluării criteriale: „Individul dovedeşte o
cantitate/calitate a caracteristicilor X mai mare sau cel puţin egală
cu C, unde C reprezintă tocmai criteriul adoptat, incluzând şi
scorul aferent performanţei considerate ca mulţumitoare”.
8. Algoritmul evaluării formative: „Individul I dovedeşte un set de
caracteristici operaţionale, F suficiente pentru ca, de regulă,
caracteristicile rezulative tip X ale lui să se situeze la nivelul mai
mare sau cel puţin egal cu C ”.
9. Funcţiile acţiunii de evaluare pot fi identificate în raport de două
criterii complementare: a) gradul de generalitate exprimat; b)
sfera de reprezentare. În consecinţă, în literatura de specialitate se
vorbeşte de: funcţii generale, funcţii sociale, funcţii specificepedagogice.
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10. Tipul de evaluare reprezintă o opţiune evaluativă bine conturată
din punct de vedere structural-funcţional, concretizându-se în
concepte de gen: evaluare normativă, evaluare criterială, evaluare
sumativă, evaluare formativă etc.
11. Forma sau modalitatea evaluativă abordată reprezintă
caracterul de aspect pe care îl pot „îmbrăca” atât marile tipuri
evaluative cât şi metodele, şi mijloacele de evaluare. Acestea
sunt: evaluare orală, evaluare scrisă şi evaluare practică.
12. Metoda de evaluare este calea aleasă de subiectul evaluator
pentru a culege datele necesare procesului de evaluare. Marea
majoritate a metodele de evaluare sunt, de fapt, adaptări specifice,
particularizări, ale metodelor didactice, fie ele clasice sau
moderne. Există şi metode strict evaluative: chestionarul, testul
etc.
13. Procedeul de evaluare reprezintă tehnica practic-aplicativă
folosită de cadrul didactic pentru culegerea datelor necesare
procesului de evaluare.
14. Instrumentul de evaluare se concretizează în orice mijloc
concret folosit în activitatea de evaluare.
15. Itemul evaluării educaţionale nu este altceva decât întrebarea care
îi este adresată celui evaluat.
16. Realizarea unui barem de evaluare pentru un test ce urmează a fi
aplicat presupune specificarea numărului de puncte care vor fi
acordate pentru îndeplinirea fiecărui item în parte şi pentru
întregul test ca ansamblu.
17. Descriptorul de performanţă / competenţă se constituie într-o
construcţie semantică ce prezintă performanţa / competenţa în
învăţare aşteptată de la educabil la un moment dat sau pe termen
mediu şi lung.
18. Cele mai importante disfuncţii docimologice sunt următoarele:
efectul „halo”, efectul „Pygmalion”, ecuaţia personală, efectul de
contrast, efectul de ordine şi eroarea logică.
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Activităţi de seminar:
1. Realizaţi o analiză comparativă (avantaje-dezavantaje) a
următoarelor două sisteme de notare: cu cifre şi cu simboluri
calificative.
2. Realizaţi o analiză comparativă (avantaje-dezavantaje) a
următoarelor modele de notare: prin raportare la grup, prin
raportare la un standard unic, prin raportare la individ.
3. Analizaţi comparativ următoarele perechi de tipuri de
evaluare: a) sumativă – formativă sau b) normativă –
criterială.
4. Determinaţi relaţia ce are loc între următoarele concepte
docimologice: tip, formă, metodă şi instrument de evaluare.
Daţi exemple concrete.
5. Propuneţi un test de evaluare, însoţit de baremul evaluativ şi
de descriptorii de performanţă corespunzători pentru o
evaluare formativă şi pentru una sumativă, realizate la
disciplina la care vă pregătiţi să deveniţi cadru didactic.
6. Prezentaţi pentru trei disfuncţii docimologice, la alegere din
cele prezentate, posibilele cauze, efecte şi soluţii concrete de
prevenire a cauzelor şi diminuare a efectelor.
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Tema XIII
Relaţia cadru didactic – educabil
Obiectivele temei – după parcurgerea temei XIII veţi fi capabili:
1. să motivaţi paradigma actuală a interacţiunii educaţionale cadru didactic
– educabil;
2. să prezentaţi avantajele şi dezavantajele schimbării de paradigmă în
relaţia cadru didactic – educabil;
3. să prezentaţi avantajele şi dezavantajele tipurilor relaţiei educaţionale;
4. să exemplificaţi acţiuni educaţionale concrete pentru fiecare tip de
relaţie paideutică;
5. să propuneţi, în urma analizei unui caz concret, tipul de relaţie
educaţională pe care-l consideraţi eficient, motivându-vă opinia.

Structura temei XIII :
XIII.1. Problematica actuală a relaţiei educaţionale
XIII.2. Tipologia relaţiei educaţionale – avantaje / dezavantaje

Bibliografie:
1.
2.
3.
4.
5.

Cerghit, I.; Vlăsceanu, L., – Curs de pedagogie – Universitatea
Bucureşti; 1988;
Cucoş, C., – Pedagogie – ed. Polirom; Iaşi; 2002;
Ionescu, M., Radu, I.T., – Didactică modernă – ed. Dacia, ClujNapoca; 1995;
Jinga, I., Istrate, E. – Manual de pedagogie – ed. All; Buc., 2001;
Păun, E., Ptolea, D., – Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri
aplicative – ed. Polirom, Iaşi, 2002.
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XIII.1. Problematica actuală a relaţiei educaţionale
Societatea contemporană extrem de dinamică şi mobilă,
impune în plan educaţional restructurări fundamentale de paradigmă.
Crearea cetăţeanului european şi a celui mondial, într-o perspectivă
din ce în ce mai apropiată, impun formarea unei personalităţi
autonome şi creative, capabilă de o inserţie socială rapidă şi eficientă.
Omul contemporan, trebuie învăţat, în primul rând, să înveţe, să
gândească liber şi deschis, să fie creativ şi inventiv şi să-şi pună în
valoare potenţialul de care este capabil pentru a deveni, astfel, un
adevărat profesionist al domeniului său de activitate. Numai pregătit
de o asemenea manieră, omul zilelor noastre va putea face faţă
concurenţei acerbe pe care o întâlneşte pe piaţa forţei de muncă.
Pe lângă aceste aspecte, realitatea social-economică
contemporană ne face să observăm tot mai mult că forţa şi eficienţa
muncii în echipă, a lucrului în colaborare este mult superioară, în
primul rând ca randament (înţeles ca raport dintre efort şi rezultat) dar
şi calitativ, unei abordări individuale a problemelor mult prea
complexe la care societatea de astăzi îl supune pe cetăţeanul său.
Asemenea cerinţe sociale impun restructurări severe şi la
nivelul relaţiei dintre cei doi actori ai actului paideutic. Astfel, relaţia
cadru didactic – educabil suferă o reformulare paradigmatică
fundamentală, căpătând noi conotaţii. Sociabilitatea, spiritul de
echipă, comunicativitatea, deschiderea spre nou şi inovaţie, alături de
creativitate şi gândire liberă sunt calităţi fără de care cetăţeanului
societăţii contemporane îi va fi foarte greu să realizeze o inserţiei
activă în societatea timpului său şi mai cu seamă în cea a viitorului.
În acest sens, în cele ce urmează vom încerca să prezentăm
principalele aspecte ale schimbării de paradigmă educaţională la
nivelul interacţiunii actorilor educaţiei, aşa cum le percepem noi.
Relaţia educaţională se constituie în ansamblul de
interacţiuni didactice şi nondidactice stabilite între cadrul didactic şi
elevii săi în vederea realizării obiectivelor educaţionale propuse.
Relaţia educaţională nu este una total echilibrată oricât am
dori noi să fie aşa. Diferenţa de status şi rol dintre principalii ei actori,
educatorul şi educatul, care înclină balanţa în favoarea educatorului,
dă acestuia o putere extrem de mare, el fiind, de fapt, cel care
imprimă modul de relaţionare. De aceea este extrem de important ca
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educatorul să conştientizeze avantajele şi dezavantajele unuia sau
altuia dintre modurile de relaţionare ce le poate aborda faţă de
educabilii săi, precum şi faptul că a trecut vremea lui „magister
dixit”, dar chiar şi a puerocentrismului.
În opinia noastră, centrarea pe unul sau altul dintre actorii
educativ în cadrul procesului paideutic şi acordarea, în consecinţă,
unei influenţe sporite unuia sau altuia dintre ei, este o greşeală
pedagogică elementară.
Pedagogia contemporană, trebuie să plaseze în centrul
spaţiului de instruire clasa de elevi ca microgrup social şi relaţia
acestui grup cu liderul său managerial, adică educatorul. Cadrul
didactic, trebuie văzut ca un membru activ al grupului clasă, un
membru marcant, care canalizează finalist acţiunile grupului şi
facilitează interacţiunile pozitive între membrii acestuia.
Această plasare în centrul spaţiului de instruire şi, implicit, a
procesului educativ a ambilor actori trebuie, însă, nuanţată de-a
lungul etapelor pe care acţiunea educativă le presupune până la
însuşirea temeinică de cunoştinţe, dezvoltarea de aptitudini şi
formarea solidă de atitudini sănătoase. În cadrul relaţiei educaţionale,
chiar dacă statutul şi rolul social al actorilor rămân în permanenţă
aceiaşi, important este modul operaţional în care aceştia se manifestă
de-a lungul etapelor didactice ale realizării finalităţilor educative,
indiferent că este vorba de planificare, desfăşurare sau evaluare ori de
diverşii paşi pe care acestea îi presupun: stabilire de obiective,
determinare de conţinuturi, formulare de strategii şi tactici didactice,
desfăşurare de activităţi, conducere, coordonare sau oricare alţii.
Pentru a explica modul concret în care înţelegem
operaţionalizarea acestui „plasament central” al binomului
educaţional în cadrul spaţiului de instruire, la nivelul relaţiei
educaţionale, considerăm trei etape distincte (planificarea,
desfăşurarea activităţii şi evaluarea) pe care le traversează orice
demers instructiv – educativ bine gândit. Chiar dacă fiecare dintre
aceste etape presupune mai mulţi paşi, de care am pomenit deja, ele
vor fi abordate, în demersul nostru explicativ, la un nivel general (de
etapă, nu de pas), prezentându-se tendinţa generală – dominantă. În
acest sens, propunem tabelul de mai jos:
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Relaţia

educabilului

Evaluarea
Procesului

cadrului
didactic

relaţia

rolul

Relaţia

Rolul

Etapele procesului instructiv – educativ
desfăşurare

Activ – evaluator

Activ – evaluator

Copartener

Activ – evaluator

Activ – autoevaluator

Copartener

Activ / actantul
principal; rezolvă,
determină şi chiar
poate propune sarcini
didactice

Activ –
autoevaluator

Pasiv

Activ – evaluator

Activ / coordonator,
facilitator,
îndrumător al
educabilului în cadrul
activităţii didactice

Copartener

Pasiv

Consideră
educabilul element
de referinţă,
viitoare parte
activă determinantă

Copartener

rolul

Activ

Activitatea educativa
/ actorul educaţional
Cadrul didactic
Educabilul

Planificare

T.3. Dinamica relaţiei cadru didactic – educabil de-a lungul etapelor procesului educaţional

Plasarea centrală în spaţiul educativ a celor doi actori permite
recunoaşterea reciprocă a celuilalt ca partener activ şi creator în
procesul instructiv – educativ, chiar dacă cu un alt status şi un lat rol.
Pentru operaţionalizarea cu succes a unei astfel de concepţii
pedagogice atât cadrul didactic cât şi educabilii săi trebuie să accepte,
să-şi însuşească şi să se obişnuiască cu anumite restructurări
comportamentale.
În aceste sens, cadrul didactic trebuie să aibă în vedere
următoarele aspecte:
• Să formuleze obiective educaţionale prin raportare strictă la
educabilii concreţi cu care lucrează;
• Să vizeze cu prioritate formarea de atitudini;
• Să planifice un proces didactic bazat pe curba în formă de „J”;
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• Să gândească educabilul ca parte activă a tacticilor didactice
propuse;
• Să dea educabilului libertate de mişcare şi inovaţie în demersul
didactic;
• Să gândească procesul didactic lăsând spaţiu restructurării din
mers a tacticilor didactice stabilite;
• Să lase spaţiul necesar abordării unor tactici didactice neprevăzute
iniţial;
• Să creeze situaţii de învăţare;
• Să se constituie în facilitator al învăţării;
• Să construiască situaţii problemă;
• Să încurajeze libera exprimare a opiniilor;
• Să fie în permanenţă activ (coordonator, conducător, facilitator) în
desfăşurarea procesului didactic, dar să devină „vioară întâi a
concertului educativ” doar la nevoie;
• Să realizeze o evaluare pe patru coordonate: activitatea elevului,
activitatea sa, desfăşurarea procesului şi evaluarea evaluării;
• Să faciliteze elevului acţiunea de autoevaluare etc.
Din perspectiva determinării centrale a educabilului în spaţiul
de instruire, trebuie să avem în vedere următoarele aspecte ale
schimbării de paradigmă în ceea ce-i priveşte activitatea didactică şi
relaţia sa cu educatorul:
• Să manifeste atitudine activă-creativă în actul de predare;
• Să propună soluţii personale la problemele cu care-l solicită
cadrul didactic;
• Să-şi formeze atitudini personale faţă de subiectele discutate;
• Să lucreze în echipă;
• Să manifeste spirit competitiv,
• Să creeze alături de cadrul didactic situaţii de învăţare;
• Să se constituie în facilitator al învăţării colegilor, potrivit
principiilor învăţării prin cooperare;
• Să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri;
• Să evalueze şi să se autoevalueze ş.a.
Societatea contemporană cere cetăţeanului său creativitate,
cooperare, colaborare şi iniţiativă personală; şcoala, pentru a fi
eficace, trebuie să-i răspundă prin promovarea unor valori similare şi
prin facilitarea unei relaţii cadru didactic – educabil de parteneriat
educaţional, bazat pe cooperare, respect reciproc şi atitudine activ229

creativă bilaterală. Un asemenea tip de relaţie educaţională
promovează şi ideea noastră, a plasării centrale în spaţiul de instruire
a celor doi actori educativi.
Operaţionalizarea unei asemenea concepţii pedagogice nu
este, oricât de modernă şi în concordanţă cu cerinţele sociale actuale
ar părea, lipsită de obstacole. Obstacolul major pe care-l întrevedem
se prezintă la nivelul ambilor actori educaţionali, fiind generat, în
principal de natura conservatoare a fiinţei umane şi se constituie, de
fapt, în mentalitatea acestora.
O atitudine activ – participativă în procesul didactic
presupune un efort susţinut şi un consum energetic pe măsură, ceea
ce poate crea la început datorită lipsei de, să-i spunem „antrenament”,
un oarecare disconfort actorului educaţional, fie el cadru didactic sau
educabil. Prin urmare, cadrul didactic devine reticent la o astfel de
atitudine ce-i solicită consum energetic, intelectual şi de timp mult
mai mult decât o atitudine clasică. Spre surprinderea noastră chiar şi
educabilul, cel mai nemulţumit de maniera clasică / expozitivă de
predare – învăţare este, la început, reticent în a adopta o atitudine
activ – participativ, din aceleaşi motive evidente.
Ce este de făcut într-o asemenea situaţie? Nu vom surprinde,
desigur, pe nimeni dacă afirmăm că soluţia se află la îndemâna
cadrului didactic, fiind, în opinia noastră, extrem de banală ca formă,
dar deosebit de solicitantă în fond. Cadrul didactic nu are, teoretic
vorbind, nimic altceva de făcut decât să conştientizeze necesitatea
schimbării de atitudine, să-şi formeze dorinţa de a fi activ –
participativ şi să pună în practică o asemenea atitudine. În urma
acestui ultim pas, cadrul didactic se va confrunta cu atitudinea
educabililor săi, la debut, cel mai probabil reticenţi. Acum, în acest
moment, măiestria, tactul pedagogic şi managerial al cadrului didactic
îşi va spune cuvântul, el trebuie, având cunoştinţe minime de
managementul schimbării, să prezinte obiectivele schimbării,
avantajele, riscurile şi modalităţile de eliminare a lor, susţinând, în
permanenţă, educabilul în adoptarea noului său rol, până ce acesta şi-l
va fi însuşit pe deplin. O mare eroare care poate duce la eşecul total al
implementării unui demers de inovare, fie el şi didactic, este
impunerea acestuia fără a i se fi explicat necesitatea.
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XIII.2.Tipologia relaţiei educaţionale –avantaje / dezavantaje
Schimbarea de paradigmă se prezintă şi la nivelul diferitelor
tipuri de relaţie educaţională, mai cu seamă la nivelul modalităţii lor
de interacţiune sistemică.
Analiza spaţiului de instruire ne relevă existenţa mai multor
tipuri de relaţii educaţionale. Potrivit criteriului sociologic al actorilor
implicaţi în relaţia educaţională, distingem următoarele tipuri:
• Elev – elev;
• Elev – subgrup;
• Elev – clasă de elevi (grup);
• Cadru didactic – elev;
• Cadru didactic – subgrup;
• Cadrul didactic – clasă de elevi (grup).
Relaţia cadru didactic – elev (subgrup sau/şi clasă) evoluează
pe fondul celorlalte tipuri de relaţii educaţionale ce au ca protagonişti
doar pe educabili. Diversitatea tipurilor de relaţii educaţionale susţine
diversificarea situaţiilor de învăţare şi prin aceasta abordarea
diferenţiată a educabililor.
Trebuie specificat faptul că în cadrul spaţiului de instruire,
între diverşii săi actori nu se stabilesc doar relaţii formale, ci şi
informale. Relaţiile oficiale (formale) sunt, desigur, prioritare dar
acest fapt nu presupune neglijarea, nici măcar minimală, a relaţiilor
neoficiale (informale) care, este cunoscut, că au o forţă de motivare
extrem de mare. Oricum, acolo unde se constituie relaţii formale este,
practic, imposibil să nu apară şi relaţii neoficiale susţinute de
sentimente ca simpatie, antipatie, prietenie, sentiment părintesc,
indiferenţă, ură etc. Important este ca educatorul să valorifice în
demersul paideutic valoarea didactică a acestora relaţii şi mai cu
seamă a sentimentelor pe care ele se bazează.
Aşa după cum am prezentat mai sus, în cadrul relaţiei
educaţionale, statutul şi rolul cadrului didactic permit acestuia să
construiască un tip de relaţie cu grupul de educabili (clasa), în
general, şi cu oricare dintre ei, în particular, exact aşa cum îl
consideră eficient, modelându-l, în permanenţă, în funcţie de
circumstanţele situaţiei concrete şi de scopurile educaţionale
urmărite. În acest sens, în funcţie de modul în care educatorul
înţelege relaţia cu educabilii săi şi prin urmare, modul de conducere a
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acestora în procesul didactic, identificăm trei tipuri de relaţii cadru
didactic – educabil (subgrup sau/ şi clasă): democratice, autocratice şi
laissez-faire. Desigur taxonomia relaţiilor educaţionale prezintă
numeroase alte variante, dar din punct de vedere al obiectivelor
urmărite aceste ne par a fi cele mai relevante.
Relaţii democratice
Cadrul didactic adoptă o atitudine pozitivă faţă de clasă,
încercând să devină membru activ al acesteia. El se integrează în
grupul-clasă ca şi conducător democratic, canalizând finalist acţiunile
grupului. În aceste cazuri avem de a face cu relaţii multidirecţionale
de: conlucrare, sprijin, influenţare indirectă, coordonare, cooperare
etc.
Avantajele unui asemenea tip de relaţie cadru didactic –
educabil sunt multiple:
- este în concordanţă cu principiile de democratizare ale
învăţământului, în general şi cu noua paradigmă a relaţiei
educaţionale, în particular;
- educabilul este privit ca o persoană autonomă şi responsabilă faţă
de propria formare;
- stimulează participarea activă a educabililor la activitatea de
predare;
- facilitează cooperarea dintre cadrul didactic şi clasa sa;
- responsabilizează educabilul pentru parcursul său educaţional;
- stimulează interesul şi curiozitatea educabililor;
- încurajează spontaneitatea, creativitatea şi implicarea activă a
educabililor în situaţiile de învăţare create special de către
educator etc.
În principiu un asemenea tip de relaţie, înţeles corespunzător,
din ambele părţi (educabil şi educator) nu prezintă dezavantaje.
Totuşi, abordarea efectivă, cu succes, a unui asemenea tip de relaţie
este destul de dificilă şi, de aceea, un novice al domeniului poate
pierde uşor controlul clasei sale, căzând în diferite capcane, mai cu
seamă în cea numită aliatul pedagogic. Novicele, dar nu numai,
neputând conduce clasa, se erijează în aliatul acesteia în diverse
probleme. Asemenea atitudine este speculată rapid de către grupul de
educabili ducând la pierderea controlului de către educator.
Pentru a evita un asemenea „accident”, cadrul didactic trebuie
să stăpânească foarte bine tehnicile de comunicare şi cooperare cu
grupul-clasă, făcând astfel ca odată cu creşterea importanţei şi
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autonomiei educabilului în procesul didactic să-şi păstreze autoritatea
şi respectul clasei. Este important ca acestea, autoritatea şi respectul,
să fie câştigate prin prestanţă şi conduită model şi nu printr-o
strategie de dominare. În acest ultim caz, nu se mai poate vorbi de o
relaţie democratică între educator şi clasă, ci de una autocratică, cum
vom vedea în cele ce urmează.
Înţeles şi aplicat corespunzător, de ambii actori, acest tip de
relaţie duce la construirea unui raport optim între directivitate şi
libertate în procesul educaţional. Cadrul didactic nu se retrage din
activitate, nu-şi diminuează prerogativele, este mereu prezent, dar
ajutat de educabilul responsabilizat faţă de reuşita procesului de
predare – învăţare – evaluare.
Relaţii autocratice
În acest tip de relaţie, cadrul didactic se plasează în centrul
spaţiului de instruire, fiind actorul principal al procesului instructiv,
dacă nu chiar unicul. Aici se instaurează relaţii unidirecţionale de
gen: ascultare, supunere, obedienţă etc. În asemenea situaţii, cadrul
didactic este sursa informaţie, el transmite ideile valorizatoare, el are
întotdeauna dreptate, lui îi revine iniţiativa, educabilul având doar un
rol pasiv de obiect al procesului educaţional.
La o primă analiză am fi înclinaţi să afirmăm că un asemenea
tip de relaţie didactică nu prezintă avantaje, totuşi, conjunctural, şi o
asemenea atitudine poate da rezultate pozitive. O atitudine autocratică
poate fi eficientă în situaţii de criză, de criză de timp, de conflict, în
situaţii speciale în care cadrul didactic trebuie să impună respectarea
regulilor formale sau nonformale ale clasei.
Este foarte important ca acest tip de relaţie să nu depăşească
situaţiile de conjunctură şi să devină dintr-o atitudine cerută de
momentul educativ concret, o atitudine permanentă faţă de clasă. În
acest caz, dezavantajele sunt multiple:
- determină pasivitatea educabilului;
- creează personalităţi obediente şi conformiste;
- stimulează supunerea necondiţionată;
- înăbuşă spiritul de iniţiativă şi creativitate;
- axează procesul didactic pe memorare şi reproducere, pe
dobândire de informaţii şi nu pe formare de atitudini.
Un asemenea tip de relaţie impune o autoritate forţată, ceea ce
poate fi extrem de nociv unui proces didactic modern, dorit ca unul
axat pe formare de atitudini.
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Relaţii laissez-faire
Acest tip de relaţie are la bază ideea naturii pozitive a
copilului, care se presupune că, intrinsec, este înclinat spre acţiune
pozitivă, în general, şi deci, şi în cadrul procesului instructiveducativ, ca şi caz particular. Cadrele didactice care adoptă o astfel de
atitudine faţă de clasa de elevi consideră că orice intervenţie
educativă externă asupra educabilului este resimţită de către acesta ca
fiind o ameninţare.
Asemenea tipuri de relaţii cadru didactic-elev sunt promovate
de aşa numitul liberalism pedagogic. În această accepţiune
pedagogică, nondirectivistă, este negată orice formă de intervenţie
autoritară a educatorului în procesul instructiv-educativ desfăşurat cu
educabilul.
O asemenea concepţie pedagogică plasează în centrul
spaţiului de instruire doar educabilul, dorinţele şi interesele sale,
supunând maximal acestora activitatea educativă a cadrului didactic.
În acest caz, activitatea cadrului didactic se diminuează, el devenind
un simplu supraveghetor şi însoţitor al iniţiativei educabililor.
În cazul în care devine o atitudine generalizată în raporturile
cadru didactic – clasă de elevi, acest tip de relaţie educaţională
prezintă, ca şi celelalte, atât avantaje cât şi dezavantaje.
Ca avantaje ale relaţiei de tip laissez-faire amintim:
responsabilizarea educabilului faţă de actul de instruire-educare;
promovarea iniţiativei şi a creativităţii educabilului; facilitarea
colaborării interumane în cadrul grupului clasă etc.
Dacă avantajele acestui tip de relaţie sunt demne de luat în
seamă, nici dezavantajele nu sunt de neglijat, ele putând produce
prejudicii majore procesului educativ: deresponsabilizarea cadrului
didactic, lipsa unei îndrumări precise a educabilului, minimalizarea
importanţei actului de învăţare de către educabil, ca să amintim doar
câteva.
Trebuie să atragem atenţia că nu de puţine ori am observat
cadre didactic care sub pretextul unor relaţii democratice cu
educabilii abordau de fapt un laissez-faire-ism extrem şi deosebit de
păgubos. A responsabiliza educabilul în procesul paideutic nu
înseamnă deresponsabilizarea educatorului.
Deşi, din punct de vedere al eficienţei educative, pe termen
mediu şi lung, sunt evidente avantajele relaţiilor de tip democratic,
suntem convinşi că şi celelalte tipuri de relaţie educaţională
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(autocratic şi laissez-faire) pot fi eficiente. Relaţiile educaţionale de
gen autocratic sau / şi laissez-faire se pot dovedi eficiente doar în
cazul în care nu se constituie într-o notă generală de relaţionare a
actorilor educativi, ci doar ca o atitudine de moment, cerută de
situaţia educaţională concretă. Desigur, tactul pedagogic şi experienţa
educativă ale fiecărui educator vor „dicta”, acestuia, când este cazul
să adopte o atitudine autocratică sau când ar fi mult mai eficient dacă
iniţiativa ar fi lăsată total în sarcina educabililor. Important este, în
opinia noastră, ca orice atitudine de acest fel (autocratică sau laissezfaire) să fie abordată pe fondul unor relaţii democratice generalizate
între clasa de elevi şi cadrul didactic.
Nu putem încheia fără a specifica faptul că o capacitate
deosebit de importantă pentru realizarea unor raporturi optime între
cadrul didactic, ca manager eficient al clasei şi educabilii săi este
empatia. „Empatia didactică reprezintă acea capacitate a profesorului
de a se transpune în fiinţa elevilor săi …”(Cucoş, C., 2002, p.332).
Această capacitate este utilă atât timp cât nu generează confuzii ori
sentimente de gen: milă sau compasiune, ceea ce poate induce
scăderea eficienţei procesului educativ sau alterarea soluţiilor la
diverse situaţii educaţionale ce trebuiesc rezolvate.
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DE REŢINUT :
1. Relaţia educaţională se constituie în ansamblul de
interacţiuni didactice şi nondidactice stabilite între cadrul
didactic şi elevii săi în vederea realizării obiectivelor
educaţionale propuse.
2. Cadrul didactic, trebuie văzut ca un membru activ al grupului
clasă, care canalizează finalist acţiunile grupului şi facilitează
interacţiunile pozitive între membrii acestuia.
3. Restructurări de paradigmă în ceea ce priveşte rolul
educatorului în relaţia cu educabilii săi: să vizeze cu prioritate
formarea de atitudini; să gândească educabilul ca parte activă
a tacticilor didactice propuse; să creeze situaţii de învăţare; să
se constituie în facilitator al învăţării; să construiască situaţii
problemă; să încurajeze libera exprimare a opiniilor; să
realizeze o evaluare pe patru coordonate: activitatea elevului,
activitatea sa, desfăşurarea procesului educativ şi evaluarea
evaluării; să faciliteze elevului acţiunea de autoevaluare etc.
4. Restructurări de paradigmă în ceea ce priveşte rolul
educatului în relaţia sa cu educatorul: să manifeste atitudine
activ-creativă în actul de predare; să propună soluţii personale
la problemele cu care-l solicită cadrul didactic; să-şi formeze
atitudini personale faţă de subiectele discutate; să lucreze în
echipă; să manifeste spirit competitiv; să se constituie în
facilitator al învăţării colegilor; să evalueze şi să se
autoevalueze.
5. Tipuri de relaţii educaţionale după criteriul sociologic: elev –
elev; elev – subgrup; elev – clasă de elevi (grup); cadru
didactic – elev; cadru didactic – subgrup; cadrul didactic –
clasă de elevi (grup).
6. Tipuri de relaţii educaţionale după gradul de raportare la
obiectivul educaţional urmărit: formale şi informale.
7. Tipuri de relaţii educaţionale după modul de conducere al
actul didactic de către educator: democratice, autocratice şi
laissez-faire.
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Activităţi de seminar:
1. Prezentaţi într-un scurt eseu modul în care d-voastră, din
postura de cadru didactic relaţionaţi cu un grup de elevi. Fiind
diriginte al aceleiaşi clase schimbaţi atitudinea? Motivaţi-vă
opinia.
2. Motivaţi într-un scurt eseu schimbarea paradigmatică ce are loc,
în prezent, la nivelul relaţiei educaţionale dintre cadrul didactic
şi grupul de elevi. Care sunt avantajele, dar dezavantajele?
Folosiţi exemple concrete întâlnite în parcursul d-voastră şcolar.
3. Amintindu-vă parcursul d-voastră şcolar, daţi câteva exemple
concrete în care cadrul didactic a încercat să folosească relaţiile
educaţionale de gen informal pentru a creşte eficienţa actului de
predare – învăţare. Care a fost rezultatul obţinut? D-voastră cum
aţi fi procedat?
4. Privind retrospectiv parcursul d-voastră şcolar identificaţi trei
relaţii educaţionale cadru didactic – clasă de elevi, câte una
pentru fiecare din următoarele tipuri: democratic, autocratic şi
laissez-faire. Prezentaţi următoarele aspecte pentru fiecare:
motivul pentru care credeţi că educatorul a adoptat acel tip de
relaţie faţă de clasă, atmosfera creată şi răspunsul educabililor,
rezultatele educaţionale obţinute prin raportare la cele propuse,
modul în care aţi fi procedat d-voastră (motivaţi-vă poziţia).
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Tema XIV
Orientări moderne în pedagogie sub incidenţa
interacţiunii teoriei curriculare cu didactica
- probleme de sinteză în pedagogie Constituirea unei teorii a procesului de învăţământ a urmat,
cum era şi firesc, cursul evoluţiei reflecţiilor despre educaţie şi
învăţământ. Astfel, mult timp explicarea problematicii procesului de
învăţământ a fost considerată o situaţie de natură mistică, de
introspecţie, ca mai apoi să devină o problemă de natură artistică, o
problemă de intuiţie sau chiar de speculaţie.
Prima încercare reuşită de a prezenta problematica procesului
de învăţământ sub o formă cât de cât epistemică, spunem cât de cât
pentru că îşi mai păstrează încă, într-o oarecare măsură, sensul de
„artă de a-i învăţa pe toţi de toate” este lucrarea Didactica Magna a
pedagogului ceh Ian Amos Comenius (1592 – 1670), constituită
într-un veritabil certificat de naştere al didacticii clasice.
Comenius pune bazele reflecţiei sistematice a procesului de
învăţământ. Teoriile sale prezentate în Didactica Magna au constituit
şi constituie încă o solidă premisă pentru didactica clasică, modernă
şi chiar pentru cea contemporană. Cu toate că, de atunci şi până în
prezent, evoluţia societăţii a impus noi cerinţe procesului de
învăţământ, numit – în consecinţă – şi proces didactic, adevărurile
începătoare lansate de pedagogul ceh nu şi-au pierdut forţa instructiveducativă.
De la Comenius spre noi, treptat explicarea organizării şi
conducerii procesului de învăţământ a devenit tot mai mult o
problemă de ordin epistemic, de observaţie sistemică, didactica
primind sensul de teorie generală a procesului de învăţământ, teorie
a instruirii sau a organizării şi conducerii procesului de predare –
învăţare – evaluare.
Ca teorie generală a procesului de învăţământ, Didactica
cuprinde în arealul său epistemic problematica unor concepte ca:
obiectivele educaţionale, principiile de organizare şi conducere a
procesului de învăţământ, conţinutul învăţământului, metodologie
educaţională, moduri şi forme de organizare a procesului de
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învăţământ, evaluarea educaţională, proiectarea procesului
educaţional şi probleme de interrelaţionare a subiecţilor implicaţi în
procesul didactic. Faţă de toate aceste concepte, Didactica nu este
doar o ştiinţă descriptivă – explicativă, ci şi una de ordin prescriptiv –
normativ, emiţând reguli, norme, standarde şi criterii generale
privind modul cel mai eficient de a le aborda în vederea creşterii
eficienţei şi randamentului procesului instructiv – educativ.
Datorită acestei orientări epistemice, Didactica are de a face
cu un proces de învăţământ construit artificial pentru un educabil de
nivel mediu, un educabil determinat statistic. Teoria generală a
procesului de învăţământ ne prezintă ce este cel mai eficient a se face
în majoritatea cazurilor gen „X” sau „Y”, fără însă a considera o
variantă concretă a unui anumit gen de situaţie educaţională.
Didactica lucrează cu generalităţi, nu cu situaţii particulare, concrete,
chiar dacă vizează reglementarea practicii educaţionale concrete şi
chiar dacă (şi) pe baza practicii educaţionale efective a apărut, a
evoluat şi s-a maturizat.
Numeroşi pedagogi, mai cu seamă din spaţiul anglo-saxon, au
reproşat în ultimele secole didacticii tocmai acest caracter de teorie
generală a procesului de învăţământ, ceea ce a impus apariţia şi
dezvoltarea teoriei curriculare ca o teorie educaţională mult mai
ancorată, mult mai aplecată spre cazurile concrete, spre particular,
spre situaţiile educaţionale concrete. Datorită dificultăţii unui
asemenea demers, care doreşte, metaforic vorbind, a „reglementa
abordarea unor situaţii educaţionale particulare, fără însă a generaliza
decât faptul că nu putem generaliza procesul educativ, orice situaţie
educaţională fiind unică şi irepetabilă”, teoria curriculară rămâne încă
o provocare a educaţiei contemporane. Pornind de la o asemenea
iniţiativă putem afirma că ideea centrală a teoriei curriculare este:
„realizarea unui proces de învăţământ în funcţie de situaţia concretă
de învăţare în care ne aflăm şi în funcţie de particularităţile
individuale ale educabililor concreţi cu care lucrăm”.
Dacă problematica apariţiei, a evoluţiei şi a definirii arealului
epistemic al Didacticii este o chestiune bine conturată nu putem
afirma acelaşi lucru şi despre cel de al doilea concept educaţional
spre care ni se îndreaptă atenţia în prezenta lucrare şi anume teoria
curriculară, bunăoară curriculum-ul.
Curriculum-ul rămâne unul dintre conceptele cele mai
controversate în teoria educaţională actuală şi una dintre realităţile
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educaţionale încă destul de ambigue, mai cu seamă la nivelul
practicii educative, acolo unde, însă, se vrea puternic ancorată.
Nu multe sunt ideile şi mai ales conceptele care au răscolit
profund în ultimul secol educaţia modernă şi contemporană, dar între
acestea se aliniază, fără ezitare, la loc de cinste teoria curriculară,
alături de obiectivele educaţionale, învăţământul formativ, educaţia
integrată, învăţarea deplină, managementul educaţional, evaluarea
totală şi, mai nou, Instruirea Asistată de Calculator.
Geneza conceptului de curriculum în educaţie se găseşte pe
tărâm american, el fiind preluat rapid în spaţiul anglo – saxon şi mai
târziu extins la întregul areal educaţional.
Etimologia cuvântului (în latina veche curricula – alergare,
cursă, parcurs prin viaţă, parcurgere în treacăt, scurtă privire etc.)
sugerează un concept ce doreşte a fi reflecţia în plan teoretic al unui
demers complet, cuprinzător dar prescurtat, sintetic şi mai cu seamă
esenţializat, golit de ceea ce nu este absolut necesar.
Curriculum apare iniţial ca un concept echivalent cu cel de
conţinut al învăţământului, dar pe măsură ce evoluează şi se poate
vorbi mai cu seamă de o teorie curriculată decât de un simplu concept
de curriculm, i se adaugă şi alte elemente ca: scopurile şi obiectivele
educaţionale, experienţele de învăţare, strategiile de predare –
învăţare şi modalităţile de evaluare, ajungând-se astfel, în final, la a
cuprinde întregul areal epistemic, dar şi practic al educaţiei.
Extinderea arealului epistemic al teoriei curriculare a ridicat
numeroase întrebări specialiştilor în pedagogie, întrebări legate de
relaţia noii teorii curriculare cu didactica:
• „De unde începe şi unde se termină” teoria curriculară?;
• Care este relaţia ei cu didactica?;
• La ce nivel poate fi pusă faţă de didactică? (subordonare,
supraordonare, egalitate etc.);
• Care este rostul ei?
• Ce aduce nou?
Aceşti itemi precum şi alţii au fost şi unii încă mai sunt de
actualitate în arealul atât de zbuciumat al pedagogiei.
În 1975, la Hamburg (Germania) se punea serios problema
delimitării conceptuale a celor două teorii, atunci când un curent de
opinie din pedagogie insinua chiar inutilitatea noi teorii în cazul
inexistenţei unor deosebiri esenţiale între aceasta şi didactica
tradiţională.
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Existenţa a două curente de opinie unul pro–Curriculum, care
reducea Didactica doar la secvenţa de predare – provenit din arealul
pedagogic anglo-saxon şi cel de al doilea pro–Didactică, extern
arealului pedagogic anglo-saxon, care nu accepta noua teorie
curriculară, a alimentat crearea unei zone de incidenţă şi chiar
confuzie parţială între cele două teorii.
Opinia noastră este că teoria curriculară a apărut exact la
momentul oportun în educaţie, când se crease oarecum o criză a
didacticii, prin tendinţa acesteia de a tehnologiza excesiv procesul de
învăţământ. Personal vedem raportul dintre cele două teorii ca fiind
unul de complementaritate, o complementaritate realizată din planul
unei egalităţi aproximative. Spunem „egalitate aproximativă” căci
avem convingerea că didactica are un avantaj, ca teorie, faţă de
curriculum, fiind mai bine conturată. Dezavantajul teoriei curriculare
provine tocmai din analogia arealului epistemic al termenului de
curriculum cu însăşi arealul termenului de educaţie, din acest punct
de vedere ea incluzând şi plasând într-o zonă oarecum centrală /
iniţială didactica.
Chiar dacă cele două teorii se constituie în maniere distincte
de a aborda fenomenul educaţional, nimeni niciodată nu poate nega
existenţa unor veritabile conexiuni între ele. Aceste legături sunt
fireşti pentru că, pe de o parte cele două teorii au acelaşi obiect de
studiu (chiar dacă diferă amploarea sa, după cum se va observa din
tabelul de mai jos), iar pe de alta o teorie atât de complexă ca şi cea
curriculară nu putea să se nască fără existenţa unui suport. Acest
suport de constituire a teoriei curriculare a fost furnizat tocmai de
pericolul tehnologizării excesive a practicilor educative de către
didactică.
În cele ce urmează vom realiza o analiză comparativă a
modului în care cele două teorii abordează domeniul educaţional,
încercând să evidenţiem, la final, câteva orientări moderne în
pedagogie, provenite, în opinia noastră, tocmai din interacţiunea
acestora.
Pentru o mai bună înţelegere a problematicii vom realiza
această analiză comparativă pe baza unui tabel cu diverse intrări.
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Teorie /
Problematica
educaţională
Aspect general
Obiectul de studiu
Practica
educaţională

Reflecţie teoretică

Didactica
Teorie generală a
procesului de învăţământ
Procesul de învăţământ
Reglementată prin
reflecţii teoretice,
statistic valabile
în anumite contexte
predeterminate
Teorie descriptivăexplicativă dar şi
normativă-prescriptivă

Natură intrinsecă

Parcurs deductiv cu
dublu sens între teorie şi
practică

Obiectul educaţiei

Educabilul determinat
statistic în cadrul
stadiului de dezvoltare

Procesul de
Predare -învăţare evaluare

Prezentat sub forma unui
sistem cu trei activităţi
distincte, aflate succesiv în
prim plan

Elementele
componente
ale procesului
didactic
Elementul
considerat
central înprocesul
educativ

Considerate „pro domo”,
egale şi abordate
succesiv, pornind de la
finalităţi
Finalitatea educaţională

Contextul
sociocultural

Determină obiectivele
procesului de învăţare
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Teoria Curriculară
Teorie şi practică a educaţiei
Educaţia ca fenomen
Atenţie deosebită situaţiei
educaţionale concrete în care
se desfăşoară procesul de
educare şi nu uneia
determinată statistic
Teorie holist – integrativă, insistă
pe reconsiderarea şi
reconstituirea contextuală a
secvenţelor procesului de
învăţare
Teoria şi practica se
condiţionează reciproc,
permanent şi simultan, fiind
determinate de interesul
educabilului concret cu care se
lucrează
Educabilul concret atât cu
particularităţile de vârstă cât şi
cele individuale, integrat în
situaţia concretă de
învăţare
Prezentat sub forma unui
sistem cu trei activităţi
distincte, aflate concomitent
şi în permanenţă în prim
Plan
Considerate în funcţie de
contextul educaţional
concret în care se desfăşoară
procesul de învăţământ
Oricare din elementele
procesului de învăţământ
poate deveni elementul
central în funcţie de
context, de particularităţile
concrete ale situaţiei de
învăţare
Implicat activ în conturarea
arhitecturii situaţiei de învăţare,
restructurând în permanenţă
finalitatea educativă, mai cu
seamă cea de natură
Imediată

Interacţiunea celor două teorii pe arealul vast al educaţiei
contemporane este, în opinia noastră, un fapt constrictiv şi prin
aceasta bine venit. Interacţiunea de gen complementar, existentă între
cele două concepte, didactic şi curricular, a dus la formularea în
cadrul educaţiei contemporane a unor orientări moderne.
Între acestea cele mai interesante şi viabile ni se par a fi
următoarele:
• restructurarea permanentă a procesului de învăţământ în funcţie
de situaţia educaţională concretă, de contextul educativ;
• considerarea educabilului concret ca obiect al procesului educativ
şi nu a celui mediu, determinat statistic;
• educabilul considerat atât obiect cât şi subiect al educaţiei sale, cu
alte cuvinte, parte activă în procesul său de formare, prin
implementarea ideilor de: predare participativ – activă şi
autoeducare în procesul de învăţământ formativ;
• predarea – învăţarea – evaluarea, ca activităţi de natură logică –
psihologică – pedagogică sunt considerate activităţi comune atât
cadrului didactic cât şi elevului, deopotrivă;
• învăţarea privită ca proces şi nu ca produs, învăţarea este o
succesiune de operaţii, nu un ansamblu de rezultate concretizat în
noi cunoştinţe;
• răsturnarea piramidei cerinţelor, accentul să cadă pe formarea de
atitudini şi abilitaţi şi nu pe dobândirea de cunoştinţe, deci, pe
caracterul formativ-educativ al procesului de învăţământ;
• egalizarea şanselor la instruire, prin diversificarea învăţării şi
oferirea posibilităţi fiecărui educabil de a învăţa în ritmul propriu,
deci, considerarea curbei în formă de „J” şi nu a celei în formă de
clopot exprimată de Gauss;
• implicarea activă a comunităţii locale în problemele educaţionale,
diverse organizaţii ale comunităţii locale pot fi cooptate ca şi
coparteneri ai şcolii în procesul educativ;
• reorganizarea elementelor spaţiului de instruire prin plasarea în
centrul acestuia a relaţiei dinamice şi mobile dintre cadrul
didactic şi educabilii săi la nivelul tuturor celor trei activităţi ale
procesului de predare-învăţarea-evaluare.
Numeroase asemenea orientări şi-au găsit imediat
aplicabilitatea practică, altele s-au dovedit mult prea îndrăzneţe
pentru nivelul practici educaţionale actuale, dar spre binele procesului
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educativ sperăm ca ele să depăşească, în viitorul cel mai apropiat,
stadiul teoretic.
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Cuvântul autorului
Încă din primul moment în care am gândit la realizarea acestei
lucrări am fost convins că ea trebuie să fie o pledoarie pentru un
raţionament pedagogic autentic şi corect, o pledoarie pentru o
educaţie în adevăratul sens al „vorbelor” lui Montaigne: „decât un
cap plin, mai bine unul bine făcut!” Aceasta poate şi pentru că am
fost şi nădăjduiesc a rămâne pentru totdeauna un raţionalist, un
îndrăgostit de logica şi de forţa minţii omului, dar şi de fenomenul
educaţional, mai cu seamă de procesualitatea sa.
Numai în acest sens, apare pe prima pagină, ca prim motto,
având caracter de laitmotiv, cugetarea filozofului Descartes:
„Gândesc! Deci, exist!”
Am încercat, sub lumina acestei idei călăuzitoare, să
construiesc o viziune pedagogică modernă, o viziune didacticcurriculară, dacă îmi este permis să folosesc această alăturare de
termeni, ce mă fascinează şi pe care am întâlnit-o pentru prima dată
în lucrările profesorului Dorel Ungureanu. În acel moment am
conştientizat, pentru prima dată, că viitorul practicii educative stă sub
semnul unui raţionament pedagogic liber, lipsit de canoane, centrat pe
interesul educabilului şi pe utilizarea la maximum a resurselor
situaţiei educaţionale concrete în care procesul paideutic se constituie
la un moment dat, dar în nici un caz sub semnul improvizaţie şi
diletantismului.
În ce măsură am reuşit să realizez cele propuse, nu pot
spune?! Sper totuşi ca cei cărora li se adresează această lucrare,
bunăoară studenţii ce urmează cursurile modulului psihopedagogic,
viitoarele cadre didactice, să poată răspunde la această întrebare.
Mare ţel mai am! Dar ce ne-am face fără ideal? Ce s-ar întâmpla cu
noi dacă nici în procesul de educare al fiinţei umane nu am şti ce
urmărim, ce vrem cu adevărat?
Îmi doresc ca cei care studiază aceste rânduri, căci de studiu
vorbim şi nu de lectură, să-şi formeze o atitudine pedagogică
sănătoasă, respectată şi respectabilă în faţa orientărilor moderne ale
domeniului, o atitudine venită dintr-o gândire liberă şi deschisă,
dintr-o cultură pedagogică pe măsură.
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Am încercat pe tot parcursul prezentării celor paisprezece
teme să redau esenţialul, să evit ceea ce nu era absolut necesar,
raportat la scopul propus, să prezint ce aştept de la educabil,
făcându-l astfel partener egal, pe cât posibil, la actul educaţional, să
cer raţionament, analiză, sinteză, interpretare, opinie personală,
concluzii şi doar în ultimă măsură şi constrâns de situaţie, prezentare
(nu reproducere) de conţinut brut, dar şi atunci numai ca mijloc şi nu
ca scop.
Pedagogia contemporană şi cu atât mai puţin cea a viitorului
nu trebuie percepută ca un cod de procedură imuabil, capabil să ofere
reţete de succes la toate situaţiile concrete în care se poate găsi
procesul paideutic, ci ca o disciplină deschisă ce îndeamnă la
meditaţie. Pedagogia contemporană trebuie să facă din fiecare cadru
didactic un om care gândeşte cu maximum de responsabilitate
demersul educaţionl.
Cine va reuşi să înţeleagă şi să aplice astfel pedagogia, acela
va fi pedagogul viitorului.
Este adevărat că nu avem nevoie de un canon pedagogic dar
avem absolută nevoie de o îndrumare pedagogică. Este vitală, suntem
convinşi de acest fapt.
De câte ori nu am auzit, dacă nu chiar am fost promotorii
unor astfel de fraze: „ştie matematică (fizică, chimie, engleză,
franceză, română – ce vreţi d-voastră) dar noi nu înţelegem nimic din
ce ni se predă”. De ce oare aceste cazuri de cadre didactice care nu-şi
merită acest nume, ci doar, poate, pe cel de specialist într-un domeniu
anume al cunoaşterii umane?
Răspunsul la această întrebare este pe cât de simplu, pe atât de
tragic. El este reflectat perfect de concepţia populară potrivit căreia
pedagog ori te naşti ori nu; oricum aşa ceva nu poţi învăţa să fii şi
chiar dacă ... numai practica te învaţă.
Oare ce nu poate omul învăţa din practică, în mod empiric?
Şi totuşi, care este calea mai eficientă, cea care conduce mai
repede la aflarea adevărului, fără încercare şi eroare, nu cea
ştiinţifică? Care este sursa teoriei şi unde se întoarce ea, dacă nu în
practică?!
Nimic nu este mai practic decât o bună teorie, desigur căci
teoria are menirea de a se întoarce în practică şi a o realiza la un nivel
superior, altfel nu-şi are sensul.
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În educaţie dacă faci erori privezi fiinţa umană de un drept
fundamental, cel la învăţătură. Ce poate fi mai grav decât astfel de
erori educaţionale, mai cu seamă dacă ţinem cont de faptul că singura
„investiţie cu adevărat profitabilă” pe care a putut să o facă omul
oricărei societăţi a fost şi va rămâne, cu siguranţă, în el însuşi?
Deci, să nu ne facem că suntem educatori, să învăţăm să fim!
Timişoara
2005, Ianuarie 5

Studenţilor mei,
prep. univ. Marian D. Ilie
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