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Introducere

”Aud şi uit. Văd şi îmi aduc aminte. Fac şi înţeleg” (Confucius)

Mai mult ca oricând, profesorului i se cer modalităţi inovative de aplicare a teoriilor
învăţate în timpul formării iniţiale. Ce face, însă, pentru o formare continuă, validă şi
capabilă să dea sens misiunii sale, depinde, într-o mare măsură, de perseverenţa şi
motivaţia intrinsecă, motoare ale gândului, transformate în faptă concretă. De aceste
capacităţi au dat dovadă colegii implicaţi în proiectul Citizenship, Human Rights, Inclusion and Leadership for Democratic Schools (CHILD) dezvoltat prin cele două cursuri:
Diverse Society – Diverse Classrooms – Islanda şi The Teacher as a Change Agent –
Norvegia. Sunt dificil de surprins, în întregime, efectele pe care le au asemenea experienţe, fiind acţiuni pe termen lung, cu implicaţii multiple la nivel indirect al tuturor actorilor educaţionali. Totodată, se pune la încercare puterea de adaptare a informaţiilor
şi, mai mult decât atât, a trăirilor experimentate într-un context diferit. Rostul participării
la cele două cursuri nu a fost doar de acumulare de informaţii – devenite accesibile
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graţie funcţiei infinite de cunoaştere a Internetului – ci de înţelegere practică a

acestora şi de trăire a unei experienţei educaţionale şi culturale deosebite.
Dacă prin cooperarea norvegiană s-au arătat şi probat, deopotrivă, metode şi
tehnici de formare eficientă, inovative, subliniind mai clar rolul de facilitator şi îndrumător al profesorului, în experienţa islandeză au fost demonstrate noi căi de
abordare ale conceptului de interculturalitate, devenite practice prin metode dedicate punerii în valoare a elevului.
Nevoia de a compara sistemele educaţionale între ele poate fi inevitabilă, dar inutilă, fiecare având caracteristici proprii de identitate, netransferabile. Misiunea noastră este de a căuta în resursele noastre pe cele necesare unei motorizări eficace,
generatoare de inovare a întregului ansamblu. Cel puţin, asta ne arată practica din
cele două ţări nordice. În plus, ne-am demonstrat unii altora puterea transformativă
a muncii în echipă care dă valoare individualităţii şi aduce sens colaborării, convinşi
fiind, încă o dată, că profesorul este o resursă importantă.
Profesorul ca agent al schimbării sau Diversitatea clasei nu reprezintă concepte total noi, cu toate că, încă, se conturează teorii şi modele inovative pe marginea lor,

ci au fost teme amprentate de forţa dezvoltării de sine pentru fiecare participant în
parte, conştientizând valoarea experimentării diverse pentru îmbunătăţirea şanselor
de reuşită în actul educaţional.
Prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaş
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Diverse Society – Diverse Classrooms
Partener european:
InterCultural Iceland
Islanda, 23-29 septembrie 2018

Rolul şi beneficiile creării unei
atmosfere pozitive de lucru în clasă
Prof. Alla Apopei
Inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
În perioada

23-29 septembrie 2018, am

Astfel, unul dintre fluxurile acestui proiect, la

avut ocazia să particip la cursul Diverse So-

scrierea căruia fiecare inspector din echipa

ciety – Diverse Classrooms, organizat la Bor-

I.S.J a contribuit prin expertiza pe care o are

garnes, în Islanda, de Centrul de formare

în domeniului coordonat la nivelul instituţiei,

InterCultural Iceland. Această oportunitate

a fost organizat în Islanda, iar cel de-al doi-

de formare se datorează faptului că In-

lea - în Norvegia, la Oslo.

spectoratul Școlar Judeţean Iaşi, primul inspectorat din România, a fost beneficiarul
unui proiect de granturi SEE - Proiect
“Citizenship, Human Rights, Inclusion and
Leadership for Democratic Schools” 2018-EY
-PMIP-R1-0006, care a facilitat accesul inspectorilor şcolari la activităţile de formare
profesională în ţările nordice.

Experienţa de învăţare pe care am dobândit-o la acest interesant curs, alături de alţi
20 de participanţi din Spania, Italia, Germania şi Suedia - cei mai mulţi dintre ei fiind
profesori, dar şi reprezentanţi ai ONG-urilor
din domeniul educaţional, formatori de profesori - a fost unică, datorită noutăţii subiectelor prezentate, a calităţii materialelor, stra-
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tegiilor de abordare, dar şi a dinamicii gru-

potest, constant” (I.3.8). Astăzi, conform

purilor şi varietăţii programului, care a inclus

rapoartelor instituţiilor europene, dar şi a

şi lecţii în natură sau la ferme.

ONG-urilor preocupate de educaţia elevi-

Dintre temele cursului de formare, toate de
actualitate şi de o importanţă majoră pentru participanţi, cum ar fi Educaţia interculturală în Europa, Învăţarea bazată pe competenţe în şcoala actuală, Învăţarea prin
cooperare în mediul intercultural– metode şi
procedee didactice,

Evaluarea învăţării,

Egalitate şi/sau echitate în educaţie – educaţia pentru toţi, Modelul CLIM – învăţarea
prin cooperare în echipe multiculturale etc.,
am ales să prezint rolul şi beneficiile creării
unei atmosfere pozitive de lucru în clasă.
Cred că este necesar ca fiecare profesor să
mediteze asupra acestui subiect, acordându-i mai multă importanţă şi preocupare
pentru obţinerea rezultatelor dorite ale învăţării.
Conform experţilor în pedagogie, atmosfera
de lucru cu elevii la clasă este la fel de importantă precum alegerea conţinuturilor
sau a metodelor de învăţare şi evaluare
(Gudrun Petursdottir). Primul pedagog plătit
de statul roman, Quintilian, prezenta în lucrarea sa “Instituţio oratoria”, scrisă în secolul I după Christos, acest lucru încă din antichitate, arătând că studiul elevului în şcoală se bazează pe voinţa de a învăţa a
acestuia şi nu pe constrângere “sed quod
studium discendi voluntate quae cogi non

lor din mediile dezavantajate, ne confruntăm cu următoarea situaţie: “Numărul copiilor care declară că le place la şcoală
mereu scade de la un an la altul. Astfel,
procentul copiilor de la sate cărora le pla-

ce la şcoală întotdeauna a scăzut cu peste 3% în 2018, comparativ cu 2016”, după
datele publicate în raportul “Bunăstarea
copilului din mediul rural”, publicat de
Fundaţia World Vision România. Iar din
punct de vedere psihologic, constrângerile şi atmosfera stresantă din timpul activităţilor didactice au ca efecte negative

inhibarea elevului şi scăderea motivaţiei
pentru învăţare a acestuia, comportamente ce duc, în final, la eşec şcolar.
Educaţia în secolul XXI accentuează faptul că însuşirea unor abilităţi şi competenţe noi devine din ce în ce mai importantă, mai mult decât colectarea informaţiei în sine sau reproducerea de către

elev, din memorie, a unor date şi informaţii care, în epoca internetului, sunt la
îndemâna oricui printr-o simplă căutare
pe Google. Încă din 1996, Delors arăta
care sunt aceste competenţe noi, materializate în cele patru obiective-cheie în
domeniul învăţării pentru secolul XXI: a
învăţa să înveţi, a învăţa să trăieşti, a în-

văţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună
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cu ceilalţi. Ele reprezintă marea provocare

Cred că multe dintre problemele cu care

a sistemelor educaţionale moderne din în-

se confruntă şcoala noastră ar dispărea

treaga lume, deoarece schimbările din so-

dacă profesorii ar acorda mai multă im-

cietate trebuie să se reflecte în schimbările

portanţă acestui aspect – crearea clima-

din clasă, iar profesorul are un rol important

tului de siguranţă, încredere, respect şi

în formarea acestora. El, profesorul expert,

suport reciproc între elevi şi profesor. În-

autoritate atotştiutoare, magister ex cathe-

văţarea bazată pe principiul cooperării

dra, poziţie pe care o deţinea în secolul tre-

nu poate fi realizată decât în asemenea

cut, în noua paradigmă a educaţională

condiţii, ce nu apar de la sine, ci se for-

trebuie să fie alături şi împreună cu elevii săi,

mează în timp, prin activitatea zilnică a

să-i cunoască mai bine şi să le faciliteze în-

profesorului cu elevii săi la clasă, prin con-

văţarea prin metode activ-participative, de

secvenţa aplicării principiilor de mai jos şi

colaborare, punându-i în situaţii concrete

atitudine pozitivă. Rezultatele vor fi pe

(învăţare experienţială), să fie o sursă de

măsura

armonie a relaţiilor în grupul de învăţare, să

deschişi spre învăţare, note mari, părinţi

creeze atmosfera de învăţare plăcută, ba-

încântaţi şi profesori împliniţi.

zată pe încredere şi sprijin mutual.

aşteptărilor:

elevi

implicaţi

şi

Dar cum obţinem o atmosferă de lucru
pozitivă, stimulativă pentru învăţare în clasă? Regula de aur constă în implementarea zilnică a celor trei principii de către
profesor:
1. Toţi elevii trebuie să fie implicaţi, puşi în
valoare şi respectaţi;

2. Greşelile elevilor trebuie văzute ca o
modalitate pozitivă de învăţare, iar cuvântul încă înlocuieşte afirmaţia negativă
nu pot;
3. Elevii îşi îndeplinesc sarcinile de lucru
mai uşor şi mai bine când acestea sunt
clare, iar responsabilităţile fiecăruia sunt
definite.
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Profesorul poate măsura nivelul stării de bi-

care m-a făcut să meditez despre cu privi-

ne a elevilor săi, acea atmosferă pozitivă

re la ceea ce îmi propun şi ce reuşesc să

de lucru în clasă, după următoarele carac-

fac eu la orele mele: Cu cât profesorul

teristici, reprezentând alte ingrediente im-

face mai mult în clasă, cu atât elevii vor

portante pentru succesul elevilor la şcoală:

învăţa mai puţin. Și atunci, revenim iar şi

respectul, încrederea/siguranţa, interacţiu-

iar, după două milenii, la înţelepciune an-

nea, cooperarea, amuzamentul, prietenia,

ticilor romani care promovau calitatea în

deschiderea, sarcini de lucru atractive,

detrimentul cantităţii în toate domeniile şi

zâmbetul.

aspectele vieţii umane prin maxima non

Prin exemplul personal, discuţii cu elevii despre importanţa unei atmosfere pozitive în
clasă, alocarea timpului pentru o cunoaştere mai bună a fiecăruia, despre lucrurile pe care le au în comun, pasiuni, familie; sarcini de lucru ce implică toţi elevii şi
metode, procedee, jocuri didactice interactive, cum ar fi Bingo, Caruselul, Cubul,

multa, sed multum. Cred că este important ca noi, profesorii, să reflectăm din
când în când asupra acestor simple întrebări: ce, cât şi cum îi învăţăm pe elevii
noştri astfel încât şcoala să rămână
“cuibul în care înveţi să te înalţi în văzduh”, conform descrierii din opera Ci-

reşarii.

Ciorchinele, Acvariul etc., înţelegerea rolului
acestora pentru crearea unei climat prietenos în clasă, profesorul poate face învăţarea plăcută, interesantă şi valoroasă pentru

Bibliografie:

elevi, punând accent pe ameliorarea re-

Gudrun Petursdottir, Diverse Society, Diver-

laţiilor între elevi şi încurajarea fiecăruia, va-

se Classrooms, Intercultural Island, 2018

lorificând ceea ce ştie şi face bine fiecare

Marcus Fabius Quintilian, Arta oratorică,

elev din clasă. Profesorul nu trebuie să fie

Vol. I-III, Ed. Minerva,1974

îngrijorat că îşi va pierde autoritatea la cla-

Constantin Chiriţă, Cireşarii, Vol. I-V, Ed.

să dacă va aborda această strategie de

Litera Internaţional, 2010

lucru cu elevii, deoarece aceştia apreciază

https://worldvision.ro/media/presa/studii-si

mai mult adultul care discută cu ei şi le res-

-rapoarte/

pectă opinia decât pe cel care se impune

Bunasta-

în faţa lor prin autoritate şi putere.

rea_copilului_din_mediul_rural_2018.pdf

La acest curs am auzit această afirmaţie
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Mozaicul (Metoda Jigsaw)
Prof. Aura Ţabără
Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Cercetările recente ale specialiştilor preocupaţi de sociologia educaţiei atrag
atenţia asupra faptului că este necesar ca
schimbările ce se produc în ritm alert la nivelul societăţii să se reflecte la nivelul sistemelor de educaţie, al claselor de elevi. Clasele în care noi predăm sunt clase multiculturale, elevii noştri au experienţe, valori, abilităţi şi stiluri de viaţă diferite. Naţionalitatea
sau etnia reprezintă doar unul dintre factorii
care determină diversitatea claselor şi care
influenţează cultura elevilor noştri. Din
această perspectivă, se consideră că este
necesar ca profesorii să îşi schimbe stilul de
predare în scopul de a crea experienţe de
învăţare eficiente. În societatea modernă,
profesorul are menirea de a solicita elevilor
să lucreze în echipă, rolul său devenind unul
secundar, de facilitator al activităţii didactice:
Metodele şi mijloacele pasive (lectura, discursul – monolog al profesorului, mijloace
tipărite cu puţine reprezentări, cu imagini
statice sau chiar şi planşele obişnuite etc.)

sunt mai puţin eficiente pentru învăţare.
Cunoştinţele dobândite prin simboluri verbale (orale sau scrise) sunt cele mai îndepărtate de realitate. De aceea, în conformitate cu piramida lui Glasser, prezentarea verbală a informaţiilor şi ascultarea

sunt cele mai ineficiente metode de învăţare.
La fel ca în concepţia expusă mai sus,
cercetările efectuate de National Training
Laboratories demonstrează cât de mult
diferă gradul de asimilare a cunoştinţelor
atunci când avem în vedere utilizarea
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diferitor mijloace sau purtători (media) de
conţinuturi. Studiile menţionate au evidenţiat faptul că atunci când profesorul
are o activitate complexă în clasă, elevii
învaţă mai puţin. Lecţia în forma clasică
este cea mai puţin eficientă metodă de
predare-învăţare, iar predarea şi învăţarea
prin metode active produce rezultate mult
mai bune:
În planificarea unei activităţi didactice care
se bazează pe metode specifice învăţării

prin cooperare, profesorul trebuie să răspundă cu prioritate la următoarele întrebări:
• Cât de mult vor interacţiona elevii între ei
pe parcursul activităţii?
• Cât de mult îşi vor dezvolta elevii creativitatea şi gândirea critică?
• Elevii vor învăţa să coopereze cu ceilalţi
colegi? Care dintre elevi nu se cunosc
între ei sau nu se simpatizează?
• Prin ce strategii îi voi determina pe elevi
să descopere că lucrând împreună pot
învăţa mai mult decât dacă lucrează
individual?
Cele mai utile metode de predare care pregătesc elevii petru a trăi într-o lume diversă,
în continuă schimbare, sunt metodele struc-

turate. Învăţarea prin cooperare este o
modalitate de a distruge stereotipurile şi
de a oferi fiecăruia acces egal la procesul
de învăţare. Metoda mozaic (JIGSAW) se
bazează pe ideea că este benfic ca elevii
să se ajute unii pe alţii în procesul de învăţare. Ca şi alte activităţi de învăţare
prin cooperare, metoda mozaic foloseste
grupuri „casă” (de baştină) şi grupuri de
experţi. Metoda mozaic îi ajută pe toţi
elevii să studieze şi să înveţe întregul material. Elevii devin „experţi” pe măsură ce
„predau” unul altuia părţi din materialul
care trebuie învăţat. În acest mod, fiecare
elev are un rol activ în procesul de predare şi învăţare şi experimentează înţelegerea şi gândirea la nivel înalt.
Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă
mozaic) sau metoda grupurilor interdependente este o strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. În acelaşi timp el
are responsabilitatea de a transmite informaţiile asimilate celorlalţi colegi şi responsabilitatea de a se asigura că fiecare coleg a înţeles informaţiile transmise. În cadrul acestei metode rolul profesorului este
mult diminuat, el intervine semnificativ la
începutul lecţiei, când împarte elevii în
grupurile de lucru şi trasează sarcinile, şi la
sfârşitul activităţii când prezentă concluziile activităţii.
Există mai multe variante ale metodei
Jigsaw, iar noi vom prezenta varianta
standard a acestei metode, care se realizează în cinci paşi şi pe care am exersat-o
în cadrul cursului Diverse Society, Diverse
Classrooms, furnizat de InterCultural Iceland:
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Pasul 1:
După ce împarte textul de studiat în părţi
cu o anumită semnificaţie logică şi „pune în
temă” elevii cu privire la conţinutul ce urmează a fi studiat, profesorul formează grupurile cooperative iniţiale (numite grupuri
„originare” sau grupuri „casă”). Mărimea
fiecărui grup este egală cu numărul părţilor
în care a fost fragmentat materialul de învăţat. Profesorul distribuie elevilor materialul
de lucru, adică textul de studiat. Fiecare
fragment al textului poartă un număr de
ordine, aşa cum şi elevii din grup poartă un
număr de ordine. Fiecărui elev îi va reveni
sarcina să studieze fragmentul care are
acelaşi număr cu al său (elevul 1, fragmentul 1; elevul 2, fragmentul 2 etc.), deci să
devină „expert” în conţinutul acelui fragment.

Pasul 2:
Se face lectura individuală, fiecare elev
străduindu-se să reţină informaţia relevantă
din textul primit.

procă şi aprofundare a materialului, pe
care l-au avut de studiat, în vederea
„predării” care va urma. Elevii citesc materialul împreună, gândesc modalităţi eficiente de „predare” a materialului şi modalităţi de a verifica înţelegerea materialului de către colegii din grupul cooperativ.
Pasul 4:

Elevii se întorc în grupurile originare (iniţiale
sau grupurile „casă”) pentru a „preda” şi
a verifica înţelegerea. Fiecare îşi va prezenta partea sa ( 1, 2 etc.) în faţa celorlalţi
membri. Obiectivul grupului este ca toţi
membrii să înveţe materialul prezentat în
întregime.
Pasul 5:
Evaluarea procesului de învăţare presupune, pe de o parte, abilitatea individuală
de redare a conţinuturilor de către membrii echipei şi, pe de altă parte, responsabilitatea grupurilor faţă de însuşirea întregului material de către toţi membrii. Utilizarea la clasă a acestei metode poartă
întreaga gamă de avantaje ale învăţării
prin cooperare:
• răspunderea individuală faţă de învăţarea proprie şi cea a colegilor;
• exersarea unor roluri pe care, ulterior, le
vor exersa şi în viaţa reală;
• dezvoltarea abilităţilor de comunicare
argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului;

Pasul 3:

• dezvoltarea gândirii critice şi independente;

Experţii care poartă acelaşi număr (1 cu 1, 2
cu 2 etc.) se reunesc pentru consultare reci-

• dezvoltarea răspunderii individuale şi
de grup;
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• formarea şi dezvoltarea capacităţii de a
formula şi a adresa întrebări;
• respectul faţă de ceilalţi colegi.

Trebuie precizat şi faptul că, în urma exersării rolurilor distribuite într-un grup, elevii devin
tot mai eficienţi în această activitate de
inter-învăţare, astfel că elementul timp
(considerat adesea de către profesori un
dezavantaj) devine tot mai bine valorificat.
Însuşirea unor abilităţi şi competenţe noi devine din ce în ce mai importantă, mai mult
decât colectarea informaţiei în sine sau
faptul că elevul poate reda, din memorie,
date şi informaţii.
Învăţarea prin cooperare presupune dezvoltarea competenţelor academice, dar, în
aceeaşi măsură, dezvoltarea competenţelor interculturale (comunicare, cooperare, gândire critică, creativitate). Elevii sunt
responsabili pentru succesul grupului, dar şi
pentru reuşita fiecărui membru al grupului:
dacă un singur membru din cadrul grupului
nu a reuşit să finalizeze sarcina individuală,
se consideră că întreg grupul a eşuat. Sarci-

nile de grup trebuie să fie îmbogăţite din
perspectiva a patru principii (PIES): interdependenţa pozitivă (succesul grupului
este imposibilă fără contribuţia fiecăruia),
responsabilitatea individuală, participarea
echitabilă şi interacţiune simultană.
Elizabeth G. Cohen, profesor la Syracuse
University şi specialist în învăţarea prin cooperare, evidenţiază faptul că metodele
structurate sunt utile pentru clasele eterogene din punct de vedere cultural, social
şi economic. Când elevii lucrează în grupuri mici, sunt puşi în situaţia de a vorbi şi
de a lucra împreună, fiind în acelaşi timp
resurse unul pentru celălalt.

Bibliografie:
Diverse Society, Diverse Classrooms, Gudrun Petursdottir, Intercultural Island, 2018
www.wsac.wa.gov/sites
www.nicurriculum.org.uk
www.kaganonline.com
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Strategia Jigsaw – avantaje şi limite
Prof. Bogdan Gabriel Bârzoi
Inspector Şcolar General Adjunct
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Strategia Jigsaw reprezintă o metodă de
predare bazată pe tehnica de învăţare colectivă, inventată şi dezvoltată la începutul
anilor 1970 de către profesorul Elliot Aronson
şi studenţii săi de la Universitatea din Texas şi
de la Universitatea din California.

ri au generat o atmosferă de turbulenţă şi
ostilitate, cu izbucnirea conflictelor fizice.
După analiza acestor situaţii, Aronson
ajunge la concluzia că ostilitatea între
grupuri a fost alimentată de mediul competitiv al clasei.

Profesorul Elliot Aronson a fost implicat, pe
parcursul carierei sale, în cercetări care au
avut ca scop influenţa socială şi schimbarea atitudinii, disonanţa cognitivă, metodologia cercetării şi atracţia interpersonală.
Acesta a fost preocupat atât de testarea
teoriilor, cât şi de îmbunătăţirea stării
umane prin influenţarea oamenilor pentru a
schimba atitudinile şi comportamentele disfuncţionale.

Strategia Jigsaw este o modalitate eficientă de a învăţa materialul de curs, întrun mod cooperativ. La fel ca într-un puzzle, fiecare piesă (în cazul de faţă, fiecare
dintre elevi) este esenţială pentru finalizarea şi înţelegerea completă a produsului
final. Faptul că fiecare elev este esenţial,
face ca această strategie să fie una eficientă.

Profesorul Aronson povesteşte că a aplicat
metoda Jigsaw de predare pentru prima
dată în anul 1971, în Austin, Texas. Motivul
dezvoltării acestei strategii a fost generat
de apariţia unor clase mixte din punct de
vedere rasial, compuse din tineri albi, afroamericani şi hispanici. Pe acest fond, suspiciunea, frica şi neîncrederea dintre grupu-

Metoda Jigsaw promovează ascultarea,
implicarea şi empatia, alocând fiecărui
membru al grupului un rol esenţial în activitatea educaţională. În acest proces, fiecare persoană depinde de celelalte, astfel
încât membrii grupului trebuie să lucreze
împreună ca o echipă pentru a realiza un
obiectiv comun. Niciun elev nu poate
reuşi complet decât dacă toată lumea
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lucrează bine împreună, ca o echipă.
Această "cooperare prin proiectare" facilitează interacţiunea tuturor elevilor din
clasă, determinându-i să se valorifice
reciproc ca pe unii care contribuie la
sarcina lor comună.
Aplicarea acestei metode nu implica un
nivel de cunoştinţe anume pentru a-şi asigura reuşita şi poate fi adaptată aproape
pentru orice dimensiune a clasei. Totuşi, se
pot întâmpina dificultăţi în diferite etape de
evaluare. Metoda implică formarea unor
grupuri pentru rezolvarea sarcinilor, alocându-se fiecărui membru un rol bine definit.
Elevii cu acelaşi rol se întrunesc într-un grup
pentru a aduna date şi pentru a reveni în
grupul iniţial ca ”experţi” ce îşi vor ajuta colegii să rezolve sarcina primită. Strategia Jigsaw pune mare accent pe cooperarea şi
responsabilitatea partajată în cadrul
grupurilor de lucru. Succesul fiecărui grup
depinde de participarea fiecărui individ la
îndeplinirea sarcinii.

strategia Jigsaw este uşor de învăţat
• Cele mai multe cadre didactice utilizează această metodă cu plăcere
• Poate fi folosită în asociere cu alte
strategii de predare
• Este funcţională chiar dacă se utilizează
doar o oră pe zi;
• Nu necesită resurse costisitoare.
Dar cele mai importante avantaje se
referă la procesul de învăţare şi la câştigul
adus de învăţarea prin cooperare.
Limitele metodei
Riscul de a exista, ocazional, un elev
dominant care va vorbi prea mult sau va
încerca să controleze grupul. Cum putem
preveni asta?
Există unii elevi care citesc prea puţin, au
o pregătire precară, au un ritm lent în
raţionament/gândire sau au dificultăţi în
a crea un raport bun pentru grupul lor.
Cum îi putem ajuta?
La polul opus, unii elevi sunt atât de
înzestraţi încât se plictisesc să lucreze cu
elevii mai lenţi. Tehnica Jigsaw este eficientă cu ei?
În unele cazuri, elevii nu au mai putut experimenta niciodată învăţarea prin cooperare. Va funcţiona metoda Jigsaw
pentru aceştia, alături de elevii mai experimentaţi care au fost instruiţi să concureze
între ei?

Avantajele implementării strategiei Jigsaw
În comparaţie cu metodele tradiţionale de
predare, metoda Jigsaw are mai multe
avantaje:

• Majoritatea profesorilor consideră că

Toate aceste probleme sunt reale, dar
pot fi rezolvate.
Concluzii
Metoda Jigsaw este utilizată de peste
patru decenii cu scopul de a reduce
conflictul rasial şi de creştere a rezultatelor
educaţionale pozitive, cum ar fi
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îmbunătăţirea performanţelor de testare,
reducerea absenteismului şi o mai mare
plăcere pentru participarea la procesul educaţional.

Deşi Marzano, Pickering, şi Pollock, în 2001,
au dovedit că învăţarea prin cooperare, în
general, a avut un puternic impact pozitiv
asupra învăţării, cercetătorii au descoperit
că Jigsaw îmbunătăţeşte, în special,
învăţarea social-emoţională a studenţilor. În
studiile care compară Jigsaw cu metode
de învăţare directe tradiţionale, elevii instruiţi prin metoda Jigsaw au demonstrat sentimente crescute de autonomie, competenţă şi motivaţie intrinsecă (Hänze& Berger,
2007). Un alt studiu care a comparat Jigsaw
cu învăţarea prin cooperare, care nu include interdependenţa (un semn distinctiv
al Jigsaw), a constatat că studenţii Jigsaw
au demonstrat atitudini îmbunătăţite faţă
de colegii lor şi indicatori reduşi ai
prejudecăţilor rasiale (Walker & Crogan,

1998).
În sistemele de educaţie actuale, mulţi
profesori caută constant modalităţi prin
care elevii să devină autonomi şi care,
totodată, funcţionează eficient în demer-

sul de dinamizare a învăţării în grup. Dacă
se aplică în mod corect, Jigsaw poate
îndeplini toate aceste nevoi, fără genera
pierderea rigorii academice.
Bibliografie:
https://www.schreyerinstitute.psu.edu
https://www.jigsaw.org
http://www.teachhub.com/jigsaw method-teaching-strategy
https://www.cultofpedagogy.com/jigsaw
-teaching-strategy
https://www.mededpublish.org/
manuscripts/1009
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Conceptul de interculturalitate în didactica limbilor străine
Prof. Sabina Maria Manea
Inspector şcolar pentru limbi moderne
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Unul dintre aspectele care mi-a atras
atenţia în mod deosebit în cadrul cursului
de formare structurat pe care l-am urmat în
Islanda, în intervalul 23-29 septembrie 2018 Diverse society - Diverse classrooms - a fost
cel legat de dezvoltarea educaţiei interculturale în Europa.
În calitate de profesor de limbi străine, sunt
conştientă de faptul că formarea competenţelor de comunicare interculturală este
strâns legată de procesul de predare şi învăţare a unei limbi străine, proces care de
altfel nu se poate derula fără o suprapunere a matricei culturale native peste matricea culturală a limbii ce se doreşte a fi asimilată. Modul în care profesorul, iar mai
apoi elevul, acceptă şi reuşesc în mod
practic să îşi descifreze propria matrice,
pentru a o înţelege în profunzime, reuşind să
o compare şi să o asimileze într-o manieră
pozitivă cu matricea limbii străine necesită
competenţe ce se formează şi se exersează
mai ales în cadrul orelor de limbă străină.

În amplul proces de predare-învăţareevaluare a unei limbi străine, “intercultural
înseamnă propriu şi străin la un loc, comparaţie, contrastivitate, schimbare de perspectivă.”
Cu siguranţă, profesorii nu sunt încă pregătiţi pentru o nouă abordare, întrucât în
ţara noastră nu există în mare măsură colective multiculturale. Colegii profesori din
Germania pe care i-am întâlnit la curs au
mărturisit că nu stăpânesc încă toate instrumentele necesare pentru a forma competenţele de comunicare interculturală, deşi
se ştie că Germania este o ţară care a primit şi primeşte încă pe teritoriul său un mare
număr de imigranţi. Astfel, trebuie înţeles
faptul că din punctul de vedere al profesorului de limbi străine, toate clasele sunt multiculturale, întrucât multiculturalitatea nu
înseamnă doar că elevii au naţionalităţi diferite, ci înseamnă că fiecare elev vine în
clasă cu o educaţie diferită din familie, cu
un istoric cultural şi cu un istoric şcolar diferit.
Scopul profesorului este ca de la o clasă
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multiculturală să se facă trecerea spre o
clasă unde toate aceste profiluri individuale
comunică, se acceptă, învaţă unii de la
ceilalţi, progresează, cu alte cuvinte să se
facă trecerea spre crearea unui climat intercultural, în cadrul căruia să se formeze
competenţe de comunicare interculturale.
Aceste aspecte sunt cu atât mai importante din perspectiva celor patru competenţecheie:
• a învăţa să înveţi
• a învăţa să trăieşti
• a învăţa să faci
• a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi
Specialiştii consideră că a învăţa să trăieşti
împreună cu ceilalţi este cea mai mare provocare a sistemelor educaţionale în ziua de
azi. Iar pentru a face faţă acestei provocări
este nevoie ca elevii şi profesorii să conştientizeze importanţa formării competenţelor
de comunicare interculturală încă de la
vârstele cele mai fragede. Trebuie să conştientizăm faptul că „şcoala poate fi considerată una dintre cele mai puternice zone de
interferenţă a culturilor, locul unde indivizi

de vârste diferite, cu aspiraţii şi motivaţii
variate, învaţă să convieţuiască, să îşi accepte diferenţele, totul sub conducerea
profesională a educatorilor.”
Educaţia în perspectiva deschiderii către
valori multiple este un demers pe deplin
justificat, întrucât vizează mai buna inserţie a individului într-o lume polimorfă şi
dinamică. Metodele folosite la clasă pentru educaţia interculturală sunt diverse,
dar una dintre soluţiile cele mai eficiente
este cu siguranţă metoda învăţării prin
cooperare (cooperative learning). Fie că
se foloseşte metoda Jigsaw, sau diferite
variaţii ale acestei metode, adaptate în
funcţie de context şi de vârsta elevilor,
lucrul în echipă, cu repartizarea clară a
sarcinilor către fiecare membru şi cu valorizarea rezultatelor obţinute este una din
metodele care încurajează şi dezvoltă
interacţiunea directă, comunicarea, cooperarea, ceea ce favorizează mai apoi
cunoaşterea, acceptarea, participarea,
implicarea şi conştientizarea propriei va-
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lori.
Aşadar, în privinţa eficienţei metodei
Jigsaw, este de reţinut că „utilizarea la clasă a acestei metode poartă întreaga gamă
de avantaje ale învăţării prin cooperare
(răspunderea individuală faţă de învăţare,
exersarea unor roluri, comunicarea directă
între elevi, formarea capacităţii de a formula şi a adresa întrebări, respectul faţă de
capacităţile intelectuale ale celorlalţi etc.).
Trebuie precizat şi faptul că, în urma exersării rolurilor distribuite într-un grup, elevii devin

tot mai eficienţi în această activitate de
inter-învăţare.”
Caracterizată prin dinamism şi adaptabilitate, metoda Jigsaw se evidenţiază prin
sarcinile diferite pe care le primesc membrii din acelaşi grup cooperativ, precum şi
prin faptul că un subiect dat poate fi
complet acoperit şi tratat din mai multe
perspective de către membrii grupurilor
de lucru, care, într-o anumită etapă, se
reunesc în grupuri de lucru diferite, în
funcţie de sarcina primită, pentru ca mai
apoi să revină în grupul iniţial, pentru a
încheia activitatea.
Existenţa şi interacţiunea diverselor culturi
este practic o sursă de învăţare cu potenţial nelimitat, iar învăţarea unei limbi
străine nu face decât să faciliteze schimburi identitare şi permutări culturale,
acţiuni pe care tinerii şi adulţi le vor întâlni
explicit sau nu, pe tot parcursul vieţii.

Bibliografie şi sitografie
http://euromentor.ucdc.ro/en/
euromentor/rom/
profesoruldelimbistraineflorentinaalexandru_4.pdf

http://limbimoderne.ase.ro/publicatii/
youth-on-the-move/pdf/09%
20Alexandru%20Florentina.pdf
Moise Constantin , Seghedin Elena
Metodele de învăţământ. In C. Cucoş
( coord. ), Psihopedagogie pentru
examenele de definitivare şi grade
didactice , Polirom 2009 , pag . 384385
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Şi totuşi! Ce poţi învăţa în Islanda?
Prof. Cristinel Ţîrcă
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Am plecat în Islanda cu entuziasm dar şi cu
multe întrebări de natură profesională. Cu
entuziasm, pentru că orice interacţiune cu
o altă cultură te poate îmbogăţi, dacă o
faci cu inima deschisă şi mintea clară. Cu
multe întrebări, pentru că noi, românii,
avem de multe ori tendinţa de a ignora culturile mai mici şi de a supralicita culturile
mari. La urma urmei, ce poţi învăţa de la
sistemul educaţional al unei ţări care are o
populaţie mai mică decât a oraşului Iaşi?
Sau cât de relevantă poate fi expertiza
unor profesori care lucrează într-un sistem
educaţional fără tradiţie?
Și totuşi! Ce poţi învăţa în Islanda?
Încă de la coborârea din avion, te întâmpi-

nă o atmosferă calmă, dar, în acelaşi
timp, se observă concentrarea şi eficienţa
tuturor celor cu care interacţionezi ca vizitator! Nimeni nu e grăbit, nimeni nu aleargă pe holurile aeroportului, dar nici nu ai
senzaţia că se pierde timpul! Fiecare ştie
ce are de făcut şi iţi transmite o senzaţie
de siguranţă şi un sentiment de încredere
în funcţionalitatea sistemului ţării în care
tocmai ai intrat.
Întâlnirea cu formatorul islandez, dar şi activităţile specifice cursului desfăşurate întrun orăşel situat la cca 80 km de capitală
mi-au întărit percepţia privind eficienţa
funcţionării sistemului islandez! Împreună
cu ceilalţi 24 de participanţi la cursul
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“Diverse society – Diverse Classrooms”, am
avut parte de un program de lucru intens,
dens, dar în acelaşi timp dinamic si interactiv. Fiecare minut a fost utilizat conform planificării, fiecare participant a avut parte de
atenţie egală din partea formatorului, dar,
mai ales, fiecare dintre noi a simţit ca îşi
aduce contribuţia la reuşita activităţilor.
Modelele discutate şi promovate în cadrul
cursului au fost modelele de lucru în echipă,
punându-se accent pe învăţarea prin cooperare. Cei 25 de participanţi din România,
Spania, Italia, Suedia şi Germania au fost
implicaţi zilnic în activităţi practice care au
contribuit la crearea unei atmosfere de lucru multiculturale, în acord cu tematica şi
obiectivele cursului.
În
acest context, am avut posibilitatea
de a înţelege mai bine cum funcţionează
sistemul educaţional islandez, considerat
unul dintre cele mai incluzive din lume. Concret, în şcolile islandeze, mici dar bine dota-

te şi organizate, fiecare elev contează.
Indiferent de capacităţile fizice sau intelectuale, de originea socială sau etnică,
elevii islandezi au parte de condiţii identice de lucru în orice şcoală din ţară. În Islanda nu exista şcoli de elită, astfel că elevii frecventează şcolile cele mai apropiate
de domiciliu, fără a avea sentimentul că
sunt dezavantajaţi în raport cu colegii lor
din alte şcoli islandeze. Totuşi, în sala de
clasă egalitatea nu înseamnă neapărat
echitate. Pentru a avea echitate în clase,
profesorii islandezi încearcă să implementeze metoda CLIM - cooperative learning
in multicultural groups (învăţare prin cooperare în grupuri multiculturale). Diversitatea este văzută nu doar în sensul naţionalităţii diferite, ci şi din punctul de vedere al
educaţiei cu care fiecare elev vine în clasă. Ca urmare, în aceste clase multiculturale, această metodă de lucru, bazată pe
învăţarea activă, include întrebări deschise, cu mai multe posibile răspunsuri corec-
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te şi face ca fiecare elev să se constituie într
-o resursă pentru un alt elev. Succesul metodei este determinat de modul în care sunt
puse în practică cele patru principii ale învăţării prin cooperare: interdependenţa
pozitivă (succesul grupului este imposibil
fără contribuţia fiecăruia), responsabilitatea
individuală, participarea echitabilă şi interacţiune simultană.
Desigur, pentru a implementa o astfel de
metodă este necesar ca profesorul să lucreze mai mult acasă. Acest lucru se va reflecta însă în activitatea din clasă, unde elevii
vor lucra şi vor învăţa mai mult, monitorizaţi
de profesorul care a pregătit lecţia în cele
mai mici amănunte. Metoda nu este perfectă, are avantaje, dar şi dezavantaje. Punând accentul pe cooperare, această metodă pare să neglijeze beneficiile competiţiei atât de prezente în alte sisteme educaţionale, inclusiv în şcoala românească!
Și totuşi, ce poţi învăţa de la un sistem educaţional în care, până la 16 ani nu există
nicio departajare prin examen, nu există
elevi repetenţi?

nare perfectă o ţară cu o suprafaţă de
103000 km2(aproape jumătate din România), în condiţii de mediu mai mult decât
vitrege, am plecat cu convingerea că
sistemul educaţional din Islanda este cel
mai bun pentru… Islanda! Islandezii au
învăţat, repede şi bine, că nu poţi rezista
într-o insulă rece, izolată în mijlocul Atlanticului de Nord, cu foarte puţine resurse,
decât prin cooperare.
Întors acasă, într-o ţară cu un mediu favorabil, cu resurse umane superioare din
punct de vedere cantitativ şi calitativ am
înţeles lecţia islandeză! Sistemul educaţional al unei ţări, îşi verifică soliditatea şi eficienţa prin modul în care funcţionează
societatea pe care o serveşte!
Atunci când societatea românească va
funcţiona normal cu toate segmentele şi
sectoarele sale, vom putea spune, cu toată convingerea, că sistemul educaţional
românesc este cel mai bun … pentru România!

În săptămâna islandeză, am încercat să
înţeleg nu doar cum funcţionează sistemul
educaţional islandez, ci societatea lor în
ansamblu. După ce am văzut cum 300.000
de mii de locuitori (populaţia oraşului Iaşi)
pot administra şi menţine în stare de funcţio-
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The Teacher as a Change Agent
Partener european:
NewSchool AS
Norvegia, 15-19 octombrie 2018

Directorul de şcoală. Rolul său în producerea schimbării
Prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaş
Inspector Şcolar General
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Numeroasele şi inevitabilele provocări generate de trecerea de la societatea industrială la societatea informaţională, de la
tehnologia forţată la tehnologia înaltă
(High-tech), de la economia naţională la
economia globală, de la centralizare spre
descentralizare, de la ierarhie la reţele interactive, aduc schimbări importante şi asupra educaţiei, transformări de paradigmă
care îşi pun amprenta asupra oricărui sistem educaţional din toate spaţiile culturale.
Asistăm, în acest sens, la o diversitate a
problematicilor şi, implicit, la multiplicarea
zonelor în care este nevoie de intervenţie
educaţională:
• învăţarea asistată de computer;
• lumea virtuală, second life, social media, generaţiile-internet – digikids;
• bullying-ul şi cyberbullying-ul şcolar;
• imitaţia comportamentelor agresive la
copii;

• sexualitatea timpurie la copii şi adolescenţi ;
• parentingul exercitat de la distanţă prin:
părinţi divorţaţi, imigranţi sau absenţi;
• stresul la copii, mereu mai puternic;
• schimbarea structurii organizaţionale, a
filosofiei şi climatului din instituţiile de educaţie;
• noi forme de conducere, un nou tip de
conducător, lider, manager.
În acest context, şcoala trebuie să răspundă acestor provocări, să identifice cele mai
bune pârghii de intervenţie asupra noilor
probleme.
Literatura de specialitate a identificat cel
puţin şase paliere educaţionale care trebuie reconfigurate, adaptate educaţiei de
astăzi, astfel încât să se producă transformări vizibile concretizate în:
• Elevi entuziaşti, ceea ce presupune programe diverse, metode de educaţie inovative, motivaţionale. Conform studiilor,
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•

•

•

•

•

costurile generate de elevii care îşi pierd
interesul sau abandonează şcoala sunt
mult mai mari decât cele presupuse a fi
investite în şcoli, care să îi incite pe elevi
să înveţe de la bun început.
Profesori bine formaţi, ceea ce implică
dezvoltare profesională continuă, considerată o investiţie în succesul elevilor,
şcolilor şi al comunităţilor.
Lideri care inspiră şi care generează inovaţia strategică pentru schimbarea sistemică din educaţie. Consecinţa directă
este cea a beneficiilor care vin odată cu
abilitatea de a face lucrurile diferit.
Resurse bine direcţionate, nu doar financiare, ci şi de tehnologie adecvată,
spaţii de învăţare, servicii comune de
sprijin.
Părinţi implicaţi – în 2010 Universitatea din
Chicago publica un raport al unui studiu
derulat 7 ani, prin care evaluase progresul înregistrat de şcolile primare cu venituri mici, constatând că în şcolile primare
în care familiile erau puternic implicate
era de 10 ori mai probabil să apară progrese la matematică şi de 4 ori mai probabil la citire faţă de şcolile în care acest
indicator era slab.
Parteneriat şi colaborare, atât în interiorul
şcolilor, cât şi între şcoli, între acestea şi
alte grupuri, organizaţii şi comunitatea
locală.

În acest context, se impune schimbarea
paradigmei de formare a directorilor de
şcoală, prin translarea accentului de la manager către lider şi chiar antreprenor. Apare
tot mai mult conceptul de manager creativ,
managerul care produce schimbarea.
Noile orientări din teoriile educaţiei aduc în
atenţie o serie de ancore pedagogice ale
directorului care produce schimbarea prin:
• Redimensionarea strategiilor manageriale
pentru a se plia pe nevoile emergente

•

•

•

•

•

ale elevilor şi ale societăţii, identificarea
tipului de rezultate şi practici educaţionale care contează în această privinţă.
Identificarea unor “motoare“ care pot
schimba cadrul oricărei şcoli; ceea ce
influenţează decisiv rezultatele şi eficienţa în şcoli nu este tipul de şcoală sau
poziţionarea geografică, ci:
➢ Spiritul de lider al directorului;
➢ Un corp didactic dispus să se implice în schimbare;
➢ Dezvoltarea profesională de calitate.
Abilitatea directorului-lider de a-i inspira pe cei din echipa sa, de a-i motiva,
scoţând la suprafaţă ce e mai bun din
fiecare jucător. (Este cunoscut şi invocat campionatul 2013/2014 din Lumea
sportului, la nivel mondial, când succesele echipei Manchester United au fost
dovedite ca fiind ale antrenorului de
geniu Alex Ferguson; la un an după plecarea sa, noul manager nu numai că
nu a câştigat Premier League, ci echipa nici măcar nu s-a calificat. Era pentru prima dată în ultimele două decenii).
Construirea unei comunităţi printre
elevi, profesori, părinţi şi personal, toţi
având nevoie să apere un set de scopuri comune; directorii excepţionali ştiu
că treaba lor nu este doar să îmbunătăţească rezultatele testelor, ci să
obţină un climat pozitiv în şcoală;
Cultura inovaţiei, construirea acelui tip
de şcoală la care ai vrea să meargă
copilul tău, un loc frumos în care oamenii să se simtă respectaţi. Mediul fizic al
şcolii nu influenţează numai atmosfera,
ci şi funcţionarea propriu-zisă, favorizează sau blochează interacţiunea dintre diversele discipline şcolare.
Utilizarea echilibrată a rutinei şi procedurilor, pentru ca instituţia să nu devină
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una cu procedurile (Winston Churchill –
Dăm formă clădirilor noastre, iar apoi clădirile ne formează pe noi).
Experienţa norvegiană a condus către cunoaşterea fundamentelor politicii din domeniul învăţământului, centrată pe principiul
drepturilor egale la educaţie pentru toţi
membrii societăţii, indiferent de originile lor
sociale şi culturale şi de locul unde trăiesc în
Norvegia. "Buna practică" este considerată
a fi un principiu de bază şi este perspectiva autorităţilor locale norvegiene, nu un
model dezvoltat la nivel central de către
experţi şi cercetători. Asemenea programe
de dezvoltare pot fi, fără îndoială, importante şi utile. În acelaşi timp, ne putem întreba dacă acest lucru este suficient. Domeniul de conducere este transformat într-o industrie vastă, unde sunt mulţi jucători pe o
piaţă care oferă servicii de consultanţă şi
soluţii rapide. Locul de muncă este accentuat din nou şi din nou ca cea mai importantă arenă pentru educaţie.
Norvegia are o istorie îndelungată de înca-

drare a conducerii şcolare ca prim între
egali (Møller, 2016). Termenul a fost folosit
pentru a se referi la cel mai înalt membru
dintr-un grup de egali (colegi). Timp de
mulţi ani, nu a existat o pregătire specială
pentru directori, ci doar cursuri oferite
sporadic pentru educaţia continuă. Prin
urmare, conducerea şcolii a fost interpretată ca fiind dependentă de talentul organizaţional inerent al fiecărei persoane.
Încă de la începutul anilor 1970, autorităţile naţionale şi regionale au încurajat
formarea
pentru directori. Din 1980 până în 2000,
programe naţionale la nivel înalt au
susţinut astfel de eforturi. În această perioadă, sindicatele dominante ale profesorilor au contestat cu fermitate nevoia de
programe formale de pregătire universitară a liderilor şcolari. Conform sindicatelor,
experienţa anterioară în calitate de profesor a fost o calificare suficientă şi substanţială pentru o poziţie de conducere.
La începutul noului mileniu, totuşi, situaţia
s-a schimbat complet, iar sindicatele au
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început să susţină programe educaţionale
formale în conducere şi management. În
plus, mai multe universităţi şi colegii au început să ofere programe de masterat care
încorporează
conducere
educaţională
(Møller & Ottesen 2011). Responsabilitatea
de conducere la nivel municipal şi judeţean
este împărţită între administratorii profesionişti şi politicienii aleşi. Prin această legătură, educaţia este legată de un spectru mai
larg al comunităţii. Municipalităţile norvegiene sunt portretizate ca proprietari ai majorităţii şcolilor; ele finanţează şcoli şi angajează profesori (Møller, 2016).
Noile constructe privind formarea liderilor
şcolari norvegieni evidenţiază preocuparea
pentru rezultatele elevilor, excelenţă şi eficacitate, deşi orientarea privind democraţia este încă parte a construcţiei. Continuitatea succesului este reflectată în capacitatea liderilor şcolari de a promova relaţii
bune între membrii personalului din şcoli.

Sistemul de formare şi dezvoltare a resurselor umane din Norvegia încurajează
crearea de echipe ale schimbării, profesorii şi managerii şcolari fiind pregătiţi ca
agenţi ai schimbării. Din această perspectivă, un lider bun, transformator, va
învăţa să planifice paşii ce trebuie urmaţi,
va vorbi, va prezenta celorlalţi astfel încât
să fie uşor de înţeles, ştiind să fie concis în
explicaţii, în formulări, în demonstraţii etc.
Este bine-cunoscută, în acest context,
tehnica celor 5 C:
CONTEXT – De ce aceasta? De ce acum?
CHANGE – Ce trebuie să se schimbe?
CONCEPT – Ce conţine schimbarea anticipată?
CAPACITY – Ce potenţial trebuie să aibă
cei implicaţi?
COMMITMENT – Ce trebuie să facă cei
cărora ne adresăm?
Înţelegerea acestor repere este urmată
de asumarea comună a sarcinilor, strate-
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giilor, tacticilor, mijloacelor, etapelor, de
provocarea unei schimbări anticipate în
plan educaţional.
Studiile cu privire la percepţiile personalului
didactic din şcoli asupra formelor de exercitare a managementului din instituţiile lor,
dar şi cu privire la modelul de cultură organizaţională din instituţie, arată că întotdeauna pregătirea managerilor educaţionali depinde de calitatea programelor de formare,
de competenţele reale de cunoaştere şi
conducere adecvată a sistemului şcolar.
Astfel, în faţa directorului/managerului educaţional stau provocări care presupun un
nivel ridicat de cunoaştere în domeniul managementului educaţional şi competenţe
de planificare strategică şi sustenabilă, de
organizare şi evaluare a procesului educaţional, de relaţionare şi reprezentare ex-

ternă a şcolii care să asigure dezvoltarea
şi bunăstarea elevilor, dar şi împlinirea personală şi satisfacţia profesională a cadrelor didactice. Directorul de şcoală este
persoana ale cărei acţiuni pot să-i ajute
pe cei din jur să vizeze mai mult, să facă
mai mult şi să înveţe mai mult în fiecare zi
şi din fiecare experienţă prin care trec. El
este cel care, împreună cu echipa pe
care şi-o formează, trasează drumul, face
primii paşi şi îi invită şi pe ceilalţi să-l urmeze. Aceasta se va întâmpla numai dacă
managerul are suficientă putere de influenţă şi convingere, prin puterea dată de
capacitatea sa de a fi un lider. Astfel
spus, „el este cel care ştie drumul, merge
pe el şi îi ia şi pe ceilalţi cu el”, cum susţine
John Maxwell.
Prin urmare, liderii inspiraţionali pot aduce
schimbări pas cu pas, pentru şcoala viitorului.
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Profesorul - facilitator al schimbării
sau cum transformi învăţarea constructivistă în acţiune
Prof. Mihaela Mariana Ţura
Inspector Şcolar General Adjunct
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Introducere
Misiunea şcolii este de a dezvolta personalitatea fiecărui elev şi de a construi un caracter puternic, responsabil faţă de valorile
democraţiei şi faţă de comunitate. Acest
demers presupune dezvoltarea deprinderilor de reflecţie, de interpretare a diferitelor
informaţii,
precum
şi
alte
metacompetenţe. În domeniul ştiinţelor, al afacerilor şi în organizaţiile sociale deopotrivă
este adusă în prim-plan necesitatea dezvoltării unor deprinderi şi competenţe adesea denumite „competenţele secolului
XXI” sau „competenţe-cheie”. Acestea
includ competenţele de comunicare, cele
sociale şi meta-competenţele creative,
complementare competenţelor de ordin
cognitiv.

Şcolile reprezintă singurul context de formare obligatoriu, în care tinerii pot obţine abilităţi şi calificări. Prin urmare, sistemelor educaţionale le revine tot mai mult obligaţia de
a dezvolta aceste competenţe şi deprinderi. În contextul complexităţii crescânde a
vieţii de zi cu zi, al globalizării, al progreselor
tehnologice rapide, al ciclului de viaţă tot
mai scurt al produselor şi al competiţiei economice acerbe, capacităţile inovatoare pe
care le presupun competenţele secolului
XXI au devenit fundamentale pentru surpavieţuirea într-o societate aflată în continuă
schimbare.
Este important ca dezvoltarea acestor deprinderi să debuteze încă din anii de şcoală. Învăţarea conţinuturilor este importantă,
dar pentru a interioriza cu eficienţă infor-
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maţiile, este crucială dezvoltarea competenţelor metacognitive, a atitudinilor, valorilor şi a deprinderilor acţionale Dezvoltarea
competenţelor metacognitive presupune
trecerea de la abordarea „insulară” a transmiterii cunoştinţelor specifice fiecărei discipline către o învăţare holistică, experenţială, reflexivă, bazată pe proiect. În acest
sens, experţii din educaţie recomandă aşanumita învăţare de tip CSSC, ce facilitează
procesele de învăţare construite, autoreglate, situate în contexte din viaţa reală şi bazate pe colaborare.
Ce trebuie să aibă în vedere sistemele de
educaţie: dezvoltarea competenţelor secolului XXI printr-un design constructivist de
învăţare
La nivelul întregii societăţi este invocată, în
prezent,
necesitatea
dezvoltării
aşanumitelor competenţe-cheie ce permit
abordarea problemelor complexe, specifi-

ce lumii de astăzi.

Aceste competenţe-cheie includ cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori, nominalizate de profesorul Tony Wagner drept
„şapte deprinderi de supravieţuire pentru
carieră, universitate şi cetăţenie”:
• Gândire critică şi capacitatea de a rezolva probleme;
• Colaborare inter-reţea şi leadership prin
influenţă;
• Flexibilitate şi adaptabilitate;
• Iniţiativă şi antreprenoriat;
• Comunicare scrisă şi orală eficientă;
• Accesarea şi procesarea informaţiilor;
• Curiozitate şi imaginaţie.
În constructivism, învăţarea este un proces
de organizare individuală a cunoştinţelor.
Procesul învăţării este imprevizibil, iar structura cunoştinţelor suferă constant modificări
prin experienţele acumulate. Spre deosebire de abordarea realistă, în care învăţarea
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este considerată un proces de observare
independentă, constructivismul îl aşază pe
subiect în centrul experienţei şi îl încurajează
să interacţioneze cu fenomenele din jur. Prin
urmare, învăţarea din perspectivă constructivistă reprezintă un proces de adaptare
continuă la situaţiile presupuse de interacţiunea subiect-obiect-context. Cu toate
acestea, constructivismul nu trebuie văzut
nici ca metodă, nici ca model universal,
având în vedere că acesta nu le oferă profesorilor indicaţii didactice concrete pentru
implementare.
Contrar concepţiilor constructiviste, procesul de educaţie este centrat pe discipline
individuale ce separă fenomenele complexe în părţi componente. Se consideră că
aceste segmente de informaţie sunt mai
uşor de asimilat de către elevi şi mai facil de
gestionat de către profesori. Se pierde, însă,
din vedere că întregul diferă de suma
părţilor sale componente. Prin urmare, prezentarea unui fenomen prin fragmentarea
acestuia în cadrul disciplinelor de studiu îl
împiedică pe elev să recunoască legăturile
dintre diferitele componente ale unui fenomen. Lipseşte conexiunea cu viaţa reală.

plicarea activă a elevului este o caracteristică fundamentală a învăţării constructiviste, profesorul trebuie să aibă în vedere interesele şi nevoile elevilor pentru crearea unui
cadru educaţional stimulativ şi motivant.
Următoarele trei aspecte sunt esenţiale
pentru un cadru optim de învăţare constructivistă:
• implicarea elevilor;
• spaţiu pentru experiment;
• echilibru între instruire şi aplicaţie.
Din această perspectivă, designul unei lecţii
trebuie să ţină de cont de modul în care
elevii experimentează anumite situaţii şi de
modul în care profesorul facilitează această
experienţă.
Procesul de Design Thinking reclamă anumite competenţe pe parcursul a mai multor
etape, în care extinderea şi consolidarea se
succed. Acesta este nucleul conceptului de
Design Thinking.

Criterii pentru un design de predare – învăţare constructivist

Fig. 1. Procesul de Design Thinking, autor necunoscut

Învăţarea reală presupune înţelegere şi, în
consecinţă, determină modificări în comportamentul elevului. Conform teoriei constructiviste, învăţarea are loc prin experienţă. Profesorul, în calitatea sa de facilitator
al învăţării, trebuie să fie capabil să construiască experienţe de învăţare. De ce avem,
aşadar, nevoie pentru un cadru de învăţare
constructivist? Din perspectiva CSSC, există
patru criterii principale pentru învăţarea orientată spre dobândirea de competenţe: să
fie construită, să fie situată în context, să fie
autoreglată şi colaborativă. Deoarece im-

Etapele sunt următoarele:
Înţelegere şi observare (extindere)
Primul pas în procesul de design este construirea empatiei şi facilitarea înţelegerii relaţiilor dintre problemă şi context şi a perspectivelor din care poate fi privită aceasta. Din aceste perspective derivă o serie de
informaţii.
Sinteză (consolidare)
Pentru a genera idei relevante, este necesară definirea problemei şi a contextului
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acesteia. Toate informaţiile generate în prima etapă sunt interpretate şi sintetizate
pentru a genera soluţii ce pot fi puse în
practică. Acest demers presupune deprinderi de gândire şi interpretare critică pentru
a putea condensa cantitatea de informaţii
într-un punct de vedere şi pentru a o conceptualiza.
Conceptualizare (extindere)
Conceptualizarea presupune deschiderea
orizontului mental, imaginaţie şi generarea
unor idei pentru rezolvarea problemei. Brainstorming-ul organizat la nivelul echipei sprijină demersul de construire pe ideile celorlalţi şi de transformare a cunoştinţelor despre problemă şi despre originea acesteia în
idei aplicabile pentru rezolvarea problemei.
Este ceea ce pedagogia descrie drept
competenţa de a aplica cunoştinţele.
Crearea prototipului (consolidare)

Etapa de prototip presupune experimentarea cu scopul de a aduce ideile la viaţă, de
a le face tangibile, aplicabile, testabile.
Testarea (extindere)
Testarea presupune punerea în practică a
unei idei sau a unei soluţii generate în procesul de design pentru a obţine feedback
pe care se poate construi în continuare.
Feedback din partea altor persoane, din
partea experţilor, a novicilor, a utilizatorilor şi
a tuturor celor implicaţi în contextul problemei. Testarea permite acumularea unei
cantităţi însemnate de informaţii, în mod
similar etapei de înţelegere şi observare. De
data aceasta, însă, informaţia este centrată pe soluţie şi ilustrează gradul în care a
fost înţeleasă problema. Este importantă, în
această etapă, înţelegerea corespunzătoare a feedback-ului pentru a putea perfecţiona soluţia.

Iteraţie

Întregul proces urmează aceşti şase paşi ce
construiesc succesiv unul peste celălalt,
având un caracter ciclic. În diagrama de
mai sus, cercurile exterioare şi săgeţile imaginare sugerează că este posibil şi dezirabil
să trecem de la o etapă la alta în orice moment, precum şi să repetăm procesul sau
anumite etape ale sale. Etapa de testare
deja sugerează o tranziţie spre etapa de
observare şi înţelegere deoarece contextul
problemei s-a modificat după aplicarea
soluţiei. Această natură iterativă stă la baza
conceptului de constructivism: nu există o
realitate fixă şi unidimensională, diferitele
situaţii reclamă perspective diferite, iar noile
perspective generează situaţii noi. Cunoştinţele sunt organizate la nivel individual
şi adaptate la context.
Conceptul de Design Thinking implică o amplă participare a elevilor în procesul de învăţare şi oferă constant oportunităţi de a
experimenta fenomene complexe şi de reflecta. Echilibrul dintre instruire şi aplicare
este realizat prin natura iterativă a procesului învăţării.
Profesorul - facilitator
Participarea la cursul de formare Profesorul
– facilitator al schimbării în Norvegia deschide o nouă perspectivă în abordarea procesului de predare-învăţare. În acest sens, profesorul facilitator este cel care uşurează activitatea de învăţare a elevului, dobândirea
de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe în
domeniul vizat, permiţând astfel, schimbarea prin învăţare a educabilului, de progres
şi evoluţie personală. Printr-o astfel de abordare se asigură centrarea pe elev, pe nevoile, interesele şi particularităţile acestuia,
fără a minimaliza importanţa atingerii unor
obiective prestabilite ce se vor materializa
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în rezultatele dorite.

Pentru ca să devii un profesor facilitator este importantă schimbarea percepţiei asupra predării, privită ca un proces de facilitare educaţională care se poate realiza luând în considerare cinci perspective de
identificare, articulare şi justificare a procesului de predare:
În sensul celor prezentate în diagrama de
mai jos, pentru a-ţi asuma rolul de profesor
facilitator trebuie să iei în considerare următoarele principii:

învăţarea autentică;
• Pentru elev a învăţa înseamnă a-şi reduce dependenţa faţă de profesor;
• Sunt importante doar cunoştinţele care
au o influenţă semnificativă asupra dezvoltării elevului, care provoacă o schimbare, cunoştinţele pe care le descoperă
el însuşi;
• Funcţia profesorului este complexă, punându-l pe elev în situaţii de experienţă
directă, de rezolvare de probleme şi ac-

• Predarea adevărată se confundă cu
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ceptându-l în situaţii individuale şi de
grup;
• Situaţiile de viaţă, în particular, cele învăţate fac parte din mijloace prin care
profesorul creează un climat facilitator
care vizează cunoaştere autonomă, personală, autentică.
Profesorii foarte buni înţeleg că nu este suficient să-şi cunoască disciplinele. Treaba lor
nu este să predea materii, ci să-i instruiască
pe elevi. Au nevoie sa-i implice, să-i inspire şi
să-i entuziasmeze pe elevi prin crearea
condiţiilor în care aceşti copii vor dori să
înveţe. Atunci când fac acest lucru, aproape devine o certitudine faptul că elevii lor
vor depăşi propriile aşteptări, dar şi pe cele
ale tuturor celorlalţi. Important este ca profesorii să descopere tot ce este mai bun la
elevii lor şi să le dea puterea de a învăţa. Sir
Ken Robinson susţine în cartea sa Școli creative că dobândirea puterii de a învăţa se
referă la a-i ajuta pe elevi să devină învăţăcei mai buni, atât la şcolaă, cât şi în afara
ei. Aceasta presupune crearea unei culturi
în clasă, în şcolă în general, care să cultive
sistematic obiceiuri şi atitudini care le permit
elevilorsă se confrunte cu dificultăţile şi incertitudinile într-o manieră calmă, încrezătoare, creativă. Elevii care sunt mai încrezători învaţă mai repede şi mai bine, se concentrează şi gândesc mai intens, consideră
actul de învăţare mai plăcut, se descursă
mai bine la teste şi la examinările externe,
sunt mai uşor şi mai satisfăcător de instruit.
Profilul profesorului facilitator
Orice cadru didactic care doreşte să devină un facilitator trebuie să aibă o serie de
calităţi, să-şi asume roluri şi să dobândească
competenţe.
În cartea sa, The Complete Facilitator's Handbook, Jh. Heron (1999, p. 20) susţine faptul

că un facilitator trebuie să aibă următoarele calităţi:
• autoritatea dată de statut şi expertiză
• confruntare suportivă cu ideile şi problemele educabililor
• abilitatea de a arăta compasiune, originalitate şi creativitate
• dobândirea unei varietăţi de metode şi
tehnici de dezvoltare personală
• posedarea unei hărţi conceptuale clare
în domeniu
• respect pentru celelalte persoane şi flexibilitatea stilului.
Rolurile pe care trebuie să şi le asume un
facilitator derivă din statutul său moral, profesional-ştiinţific, psihopedagogic şi psihosocial:
• educator – facilitatorul predă prin exemple, prin prezentarea unoir informaţii relevante şi pline de sens, printr-o instruire
adaptată. Scopul este de a preda educabililor cum se pot folosi de propria experienţă, ca punct de plecare în învăţare.
• ghid – facilitatorul oferă sfaturi generale,
dar şi particulare, sprijinind procesul de
autoconducere şi de responsabilizare
personală a educabilului.
• antrenor – facilitatorul oferă o instrucţie
directă pentru performanţă individuală,
intenţia fiind de a fixa standarde înalte şi
a determina educabilii să se automanagerieze.
• leader - facilitatorul prezintă valorile instituţiei în care funcţionează şi este un model de partener de echipă. Scopul este
de a promova un mediu propice muncii
în echipă, ce valorifică creativitatea şi
iniţiativa personală şi de grup.
• manager – facilitatorul este capabil de a
organiza situaţiile de facilitate, de a ges-
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tiona problemele şi conflicetele posibile
şi propria sa perfecţionare în domeniu.
• coleg – facilitatorul comunică / relaţionează permanent cu ceilalţi colegi, fiind
resursă pentru optimizarea procesului de
predare.
Analizând rolurile facilitatorului descrise mai
sus putem identifica faptul că munca unui
profesor facilitator gravitează în jurul a trei
elemente esenţiale ale procesului de facilitare: obiectivele vizate ce se vor materializa
în finalitări concrete; procesul propriu-zis de
predare şi modalităţile concrete de eficientizare a acestuia şi, nu în ultimul rînd, educabilii. Prin urmare, rolurile profesorului facilitator sunt definite de trei elemente cheie: a
cunoaşte, a acţiona şi a fi.
Exercitarea sistematică, consecventă şi eficientă a rolurilor descrise mai sus se materializează în profilul de competenţe al facilitatorului:
• ştiinţifică – dobândirea şi utilizarea unor
cunoştinţe ştiinţifice updatate în domeniu
• psihosocială – optimizarea relaţiilor interumane în cadrul procesului de predare
• managerială – de gestionare a situaţiilor
de predare-învăţare-evaluare
• psihopedagogică – cunoaşterea psihologică a elevului şi adaptarea strategiei de
predare la specificul acestuia, în vederea atingerii unor finalităţi educaţionale.
Realizarea profilului profesorului facilitator
coagulează competenţele generale ale
cadrului didactic, competenţe specifice
facilitării educaţionale şi modul de a fi, personalitatea
acestuia,
construit
pe
adevărate principii de viaţă şi de pedagogie practică.
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De ce învăţarea bazată pe proiect?
Trăim într-o lume bazată pe proiecte…
Prof. Gabriela Conea
Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Pentru a pregăti următoarea generaţie
pentru viitor, educaţia devine preocuparea
principală. Natura educaţiei tradiţionale
este din ce în ce mai mult pusă sub semnul
întrebării de complexitatea din ce în ce mai
mare a vieţii şi a societăţii. Cercetările în
metodele de învăţare au deschis noi viziuni
asupra învăţării bazate pe proiecte, metoda atrăgând atenţia factorilor educaţionali
şi politici care o introduc rapid în sistemele
educaţionale.
Pentru majoritatea angajaţilor moderni,
munca va însemna o serie de proiecte care
le va marca întreaga carieră mai mult decât anii de serviciu într-o anumită organizaţie. „Rezolvarea problemelor din lumea
reală este importantă pentru noi ca adulţi şi este importantă pentru elevii noştri”, explică Lathram, Lenz şi Vander Ark în ebook-ul
lor – „Pregătirea elevilor pentru o lume bazată pe proiecte”. Altfel spus, dacă trebuie

să pregătim elevii pentru succes în viaţă,
trebuie să îi pregătim pentru o lume bazată pe proiecte.
Care sunt elementele esenţiale ale învăţării bazate pe proiect (PBL)?
Deşi definiţiile şi parametrii proiectului pot
varia de la şcoală la şcoală, PBL fiind uneori asmiliat cu „învăţarea experienţială”
sau cu „învăţarea prin descoperire”, caracteristicile învăţării bazate pe proiect
sunt clare şi constante. În esenţă, modelul
PBL constă din aceste şapte caracteristici:
• Orientează elevul spre o întrebare deschisă, o provocare sau un subiect de
cercetare;
• Aduce în ecuaţie ceea ce elevii cunosc, înţeleg şi sunt capabili să facă;
• Este bazată pe cercetare;
• Integrează abilităţile de secol XXI, cum
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ar fi gândirea critică, comunicarea, colaborarea şi creativitatea;
• Îi încurajează pe elevi să exprime opţiuni;
• Oferă oportunităţi de feedback şi revizuire a planului şi a proiectului;
• Le solicită elevilor să prezinte problemele,
procesul de cercetare, metodele şi rezultatele.
Profesorul constructivist preia un rol reflexiv,
nu unul instructiv: rolul profesorului nu este
de a fi lector, ci de a fi un facilitator ce îi
îndrumă pe elevi spre atingerea propriilor
obiective. Astfel, putem spune că
„învăţarea pe bază de proiect integrează
cunoştinţele şi abilităţile” atunci când elevii
aplică ceea ce ştiu pentru a rezolva probleme autentice cu intenţia de a produce rezultate semnificative.

Tipuri de învăţare bazată pe proiect
1. Învăţarea pe bază de provocări / învăţarea bazată pe probleme: este „o
abordare multidisciplinară a procesului de
predare şi învăţare, care îi încurajează pe
elevi să utilizeze tehnologia pe care o folosesc în viaţa lor de zi cu zi pentru a rezolva
problemele din lumea reală”.
2. Educaţia bazată pe locaţie: elevii sunt
expuşi patrimoniului local, culturii, peisajelor, oportunităţilor şi experienţelor; acestea
devin baza pentru studiul limbilor, matematicii, studiilor sociale, ştiinţelor şi altor
discipline din cadrul curriculum-ului, punând accentul pe învăţare prin participarea la proiecte comunitare.
3. Învăţarea bazată pe activităţi: presupune o abordare constructivistă, ideea fiind
aceea că elevii îşi construiesc propriile
semnificaţii prin activităţi practice, adesea
cu oportunitatea de a experimenta.
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Diferenţa dintre proiecte şi învăţarea bazată pe proiecte
Proiecte …

Învăţarea pe bază de proiect …

Se poate face acasă fără îndrumarea cadrelor
didactice sau colaborarea în echipă.

Necesită îndrumarea profesorilor şi colaborarea în echipă.

Pot fi prezentate în detaliu pe o foaie de hârtie
de către profesor.

Include multe „nevoi de a cunoaşte” din partea elevilor şi a profesorilor.

Sunt folosite an de an şi, de obicei, se concentrează asupra produsului (a face un mobil, un
poster, o dioramă etc.).

Este complexă, acoperă multe aspecte referitoare la „a şti” şi la „a fi capabil să faci”, solicitând o echipă de profesionişti bine instruiţi pen-

Activitatea profesorului are loc în principal după încheierea proiectului.

Activitatea profesorului are loc în principal înainte de începerea proiectului.

Elevii nu au oportunităţi de a face alegeri în
orice moment al proiectului.

Elevii fac majoritatea alegerilor în timpul proiectului, în limita instrucţiunilor furnizate în prealabil. Profesorul este adesea surprins şi chiar

Se bazează pe instrucţiuni şi se fac „ca anul
trecut”.

Se bazează pe întrebări orientative ce cuprind
fiecare aspect al învăţării care va avea loc şi
conduce la necesitatea de a învăţa.
Este evaluată pe baza unei grile clar definite,
adaptată la proiect.

Sunt deseori evaluate pe baza percepţiilor profesorilor care pot sau nu să fie împărtăşite în
mod explicit cu elevii.
Sunt închise: fiecare proiect are acelaşi scop.
Nu pot fi folosite în lumea reală pentru a rezolva probleme reale.
Nu sunt relevante în mod special pentru viaţa
elevilor.

Este deschisă: elevii fac alegeri care determină
rezultatul şi calea cercetării.
Ar putea oferi soluţii realiste pentru probleme
din viaţa reală, chiar dacă acestea nu pot fi
implementate.
Este relevantă pentru viaţa actuală sau viitoare
a elevilor

Nu seamănă cu munca din lumea reală.

Este la fel de asemănătoare cu munca din
viaţa reală.

Nu includ scenarii şi informaţii de bază sau se
bazează pe situaţii care au fost deja rezolvate.

Scenariul sau simularea sunt reale sau, dacă
sunt fictive, sunt realiste, antrenante şi oportu-

Se bazează uneori pe un instrument care devine nucleul activităţii şi nu pe o problemă autentică (spre exemplu, faceţi un Prezi).

Tehnologia, instrumentele şi practicile mediului
de lucru din lumea reală sunt un instrument şi
nu un scop în sine. Elevii aleg instrumente în
funcţie de scopuri.
Este modul în care elevii învaţă cu sens.

Se întâmplă după ce învăţarea „reală” a avut
loc deja şi reprezintă doar „desertul”.
Trebuie predate până la un termen-limită.

Este prezentată publicului larg, care poate fi
alcătuit şi din persoane din afara sălii de clasă.

Toate sunt la fel.

Fiecare este diferit.

Exemplu:

Exemplu:

Realizaţi un model (sau diorama sau mobil ...)
al şcolii / oraşului / locului care vă interesează.

Proiectaţi o fortificaţie care v-ar proteja comunitatea într-un atac bio sau într-altul de tip neconvenţional şi formulaţi o recomandare consiliului municipal pentru planificările viitoare.
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Reguli pentru proiectarea unei săli de clasă
pentru PBL
1. Zonele de învăţare dau tonul: una dintre
trăsăturile definitorii ale unei clase PBL este
accentul pus pe activităţile de grup: elevii
lucrează alături de colegii lor pentru a rezolva o problemă. Prin urmare, spaţiul trebuie
să fie organizat într-un mod care să sprijine
colaborarea. Spre exemplu, în învăţământul
primar, covoraşele sau pernele portabile
reprezintă o alternativă excelentă pentru
băncile tradiţionale, cel puţin în secvenţele
de lucru în grup. Profesorii se pot poziţiona
central în spaţiul sălii, astfel încât toţi elevii
să se poată aduna pentru a asculta poveşti, lecţii sau instrucţiuni legate de proiect.
Dincolo de acest punct, trebuie să existe
suficient spaţiu pentru activităţile de grup.
Elevii din clasele mai mari au adesea nevoie de suprafeţe de lucru mai ample şi de
scaune confortabile. Mesele mari rotunde
sau dreptunghiulare sunt ideale, dar dacă
bugetele sunt limitate, profesorii pot pur şi
simplu grupa băncile împreună.
2. Gândiţi-vă la accesul la informaţii: PBL nu
este un stil de învăţare care respinge lucrul
cu hârtia: elevii au nevoie de acces la cretă şi la tablă, la cărţi de referinţă şi la consumabile. Copiii mici învaţă predominant tactil, astfel încât este necesară organizarea
centrelor de interes multidisciplinare în
spaţiul sălii de clasă, cu materiale atractive
de învăţare. În sălile de clasă amenajate
pentru elevii din clasele mai mari, profesorii
ar puta avea în vedere rezervarea unei zone care să fie amenajată cu uşurinţă pentru
specificul unor discipline de studiu.

3. Orientaţi tehnologia către atingerea unui

scop: în timp ce multe sălli de clasă sunt din
ce în ce mai „conectate”, sălile de cursuri
PBL conţin cu precădere – şi utilizează pe
deplin – tehnologia educaţională. Unul dintre obiectivele cheie ale PBL este de a-i ajuta pe elevi să îşi dezvolte abilităţi pentru lumea reală; specialiştii de astăzi efectuează
cercetări online, utilizează foi de calcul sau
baze de date pentru a organiza informaţii,
utilizează programe de editare video şi de
prezentare pentru a transmite idei. Amintiţivă, totuşi, că tehnologia poate distrage rapid atenţia. Astfel, utilizarea internetului trebuind monitorizată, iar profesorii ar trebui să
ofere, de asemenea, îndrumări cu privire la
utilizarea adecvată a tehnologiei în marea
schemă a obiectivelor unui proiect.
4. Profesorul sunt resursa cea mai importantă: poate că elementul cel mai important al
unei clase PBL este profesorul său. Spre deosebire de sălile de clasă tradiţionale în care
profesorii urmează un curriculum stabilit, sălile de cursuri PBL sunt prin natura lor imprevizibile şi, într-o oarecare măsură, ghidate de
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elevi. Profesorii trebuie să fie flexibili, susţinători şi angajaţi în procesul de învăţare, chiar
dacă uneori se simt ca spectatori. Ei trebuie
să introducă teme şi obiective ale proiectelor, să se asigure că elevii dispun de toate
resursele şi materialele de care au nevoie şi
să ţină elevii - şi sălile lor de clasă - organizate. De asemenea, trebuie să ştie când să
predea şi când să observe, pentru ca apoi
să se retragă şi să îi lase pe elevi să facă şi
greşeli. Deoarece PBL câştigă tot mai mult
teren, se aşteaptă ca aceasta să devină o
parte integrantă a pregătirii cadrelor didactice.

de învăţare ale elevilor (în centrul diagramei) 2) Elementele esenţiale de proiectare (prezentate în secţiunile roşii ale diagramei) şi 3) Practica

Standardul de aur al PBL: elemente esenţiale de design al proiectului

Cadrul calitativ al PBL oferă un punct de
plecare esenţial pentru educatori, elevi,
părinţi şi membri ai comunităţii deoarece
pentru aceşti actori ai educaţiei este importantă măsura în care sălile de clasă şi
şcolile pot deveni medii productive şi inovatoare, pregătindu-i pe elevi pentru succes ca adulţi. În acelaşi timp, cadrul calitativ al PBL şi criteriile pe care le include
nu sunt complete: alţi factori, precum
clasa şi cultura şcolară, materialele şi
practicile de înaltă calitate de instruire,
timpul suficient pentru profesori de a învăţa şi planifica şi politicile adaptabile
pentru livrarea şi evaluarea curriculumului sunt la fel de importante pentru eficienţa PBL. De asemenea, este imperativă
adoptarea ideii că toţi elevii pot învăţa şi
că aceştia ar trebui să aibă un cuvânt de
spus în educaţia proprie. Cadrul calitativ
al PBL conţine şase criterii:

Pentru a-i ajuta pe profesori să implementeze corect PBL, a fost creat un model cuprinzător bazat pe cercetare pentru PBL - un
„standard de aur” pentru a sprijini cadrele
ddiactice, şcolile şi organizaţiile să măsoare,
să calibreze şi să-şi îmbunătăţească practica. Acest termen este utilizat în multe industrii şi domenii pentru a indica procesul sau
produsul de cea mai bună calitate. Concepţia noastră privind acest „standard de
aur” are trei componente: 1) Obiectivele

De ce are nevoie fiecare proiect bun?
Un proiect are sens dacă îndeplineşte
două criterii. În primul rând, elevii trebuie
să perceapă proiectul dintr-o perspectivă personală, ca pe o sarcină importantă
şi pe care doresc să o facă bine. În al doilea rând, un proiect semnificativ îndeplineşte un scop educaţional.
Cadrul calitativ al PBL

• Provocarea şi realizarea intelectuală:
elevii învaţă profund, gândesc critic şi
depun eforturi pentru a atinge excelenţa.
• Autenticitate: elevii lucrează la proiecte
care sunt semnificative şi relevante pen-

41

tru cultura, viaţa şi viitorul lor.
• Produs public: produsele realizate de elevi
de produs sunt expuse public, discutate şi
analizate.
• Colaborare: elevii colaborează cu alţi
elevi în persoană sau online şi / sau primesc
îndrumări din partea mentorilor şi experţilor
adulţi.
• Managementul proiectelor: elevii utilizează un proces de management al proiectelor, care le permite să progreseze cu
efciienţă de la iniţierea proiectului până la
finalizarea acestuia.
• Reflecţie: elevii reflectează asupra muncii
lor şi asupra învăţării pe tot parcursul proiectului.

uploads/2018/03/rameworkorHQPBL.pdf

Învăţarea pe bază de proiecte de înaltă
calitate poate avea un efect transformator
asupra elevilor deoarece reprezintă un
amestec complex de opţiuni şi responsabilităţi, concepte cognitive şi activităţi practice, într-un mediu educaţional colaborativ
autentic, angajându-i în învăţare profundă
şi durabilă. Aceste proiecte dezvoltă, abilităţi fundamentale care îi pregătesc pe
elevi pentru lumea adulţilor şi pentru locul
de muncă, creează tineri încrezători, dispuşi
şi pregătiţi să facă faţă provocărilor.

Resurse de învăţare bazate pe proiecte:
https://www.teachthought.com/projectbased-learning/13-timeless-project-based
-learning-resources/

https://hqpbl.org/wp-content/
uploads/2018/04/Defining-High-QualityPBL-A-Look-at-the-Research-.pdf
https://www.bie.org/about/what_pbl
https://www.teachthought.com/projectbased-learning/11-tools-for-better-project
-based-learning/

https://www.teachthought.com/projectbased-learning/a-better-list-of-ideas-forproject-based-learning (50 Smart Ideas
For Project-Based Learning:)
www.friEdTechnology.com (Amy Mayer,
@friEdTechnology, The Original WOW!
Academy)

Bibliografie:
http://www.ascd.org/publications/
educational_leadership/sept10/vol68/
num01/Seven_Essentials_for_Project Based_Learning.aspx
https://elearningindustry.com/project based-learning-better-traditional-classroom
https://hqpbl.org/wp-content/
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Învăţarea prin cooperare
Prof. Irina Prodan
Inspector şcolar pentru limbi moderne
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Cum învăţăm?
Vă propun un exerciţiu de imaginaţie. Să
presupunem că cineva vă pune în mână
un obiect pe care îl vedeţi pentru prima
dată şi vă cere să îi demonstraţi funcţionalitatea fără nicio instrucţiune prealabilă.
Încercaţi să empatizaţi cu acest „eu” ipotetic. Cum vă simţiţi? Veţi încerca, probabil,
să îi desluşiţi mecanismul studiindu-i piesele,
una câte una, în încercarea de a înţelege
cum conlucrează acestea şi cum se pun
împreună în slujba unui scop. Triumf sau
eşec. Oricare ar fi rezultatul, vi se cere, mai
departe, să plasaţi obiectul în rama unei
noi manevre pentru ca acesta să intre întrun alt rol, ce îi neagă, sau, dimpotrivă, îi
completează funcţia iniţială. Ce efect are
asupra dumneavoastră acest apel la creativitate? Este o provocare sau o reînvăluire
în starea de neputinţă?

Acum, adăugaţi în tabloul acestei simulări
mentale semeni ce se regăsesc într-o situaţie similară. Poate unii dintre ei au reuşit
cu uşurinţă să pună mecanismul obiectului
inedit în mişcare. Faţă de aceştia, vi se
cere să vă aşezaţi într-o ierarhie a expertizei, pornind de cel ce crede că a pătruns
misterul obiectului şi îl stăpâneşte în toate
detaliile utilităţii sale, până la cel ce crede
că nu l-a înţeles deloc. În continuare, aveţi
opţiunea de a vă grupa, novici şi experţi,
pentru a învăţa unii de la ceilalţi şi de a
demonstra, apoi, cât mai artistic, în faţa
celorlate grupuri, care vor susţine prin
aplauze, măiestria dobândită în acest tandem. Vă simţiţi mai încrezători şi mai relaxaţi? Cum credeţi că este atmosfera?
Voi transla, acum, acest cadru imaginar în
cadrul concret al cursului The Teacher as a
Change Agent, o experienţă de formare la
care am luat parte în luna octombrie a
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acestui an la Oslo, în Norvegia. Obiectul
misterios, provocator de sentimente contradictorii şi vehicul al învăţării este un banal
yoyo, mobil al următoarei teme de reflecţie:
care este diferenţa dintre a învăţa singur,
prin descoperire, din propriile greşeli şi a
învăţa prin cooperare?
Ce presupune, mai întâi de toate, învăţarea
prin cooperare şi ce impact are aceasta
asupra educaţiei elevilor noştri? Potrivit unui
studiu publicat de Barbara Leigh Smith şi
Jean T. MacGregor, acest proces este fundamentat pe o serie de premise legate de
învăţare şi de cei care învaţă. Mai întâi de
toate, învăţarea este un proces activ şi constructiv. Pentru a putea învăţa noi informaţii,
idei şi deprinderi, elevii noştri trebuie să lucreze în mod activ cu acestea pentru
atingerea unui scop. Acest material nou
trebuie dus în contextul a ceea ce ei ştiu
deja sau trebuie folosit pentru a reorganiza
ceea ce credeau că ştiu. În situaţiile de
învăţare prin cooperare, elevii noştri nu acumulează pur şi simplu informaţii şi idei noi, ci

creează ceva nou cu acestea. Această
procesare intelectuală – construirea sensului sau crearea a ceva nou – este vitală
pentru învăţare.
În al doilea rând, învăţarea este în mare
măsură dependentă de contextul în care
are loc. Activităţile de învăţare prin cooperare le propun elevilor sarcini de lucru sau
întrebări provocatoare. În loc să înceapă
de la informaţii şi idei care sunt, ulterior,
aplicate, activităţile de învăţare prin
colaborare
debutează
adesea
cu
probleme pentru a căror rezolvare elevii
trebuie să adune informaţii şi idei pertinente. Astfel, în loc să îşi asume rolul de observatori detaşaţi ai întrebărilor şi răspunsurilor, ori ai problemelor şi soluţiilor, elevii
devin practicieni activi ai acestora.
În al treilea rând, elevii au personalităţi diferite, determinate de mediul în care au
crescut, de experienţe, aspiraţii şi de stiluri
de învăţare diferite, astfel încât, ca profesori, nu putem încadra nevoile de învăţare ale
acestora într-un pat procustian. Când elevii
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lucrează împreună, profesorii primesc
feedback imediat asupra modului în care
se învaţă, dar şi în ceea ce priveşte experienţele şi ideile pe care elevii le angajează în rezolvarea sarcinilor de lucru.
Perspectivele diverse ce stau la baza
învăţării prin cooperare sunt revelatoare
nu doar pentru profesori, ci şi pentru elevi.
Nu în ultimul rând, învăţarea prin cooperare este un act social deoarece îi invită
pe elevi să discute, iar pe parcursul acestor conversaţii are loc învăţarea.
Învăţarea prin cooperare determină sinergii intelectuale în încercarea de a rezolva
o problemă, precum şi stimulare socială
prin angajarea într-un scop comun. Explorarea în tandem, construirea de sensuri
şi feedback-ul permanent conduc la
învăţare reală şi profundă.

Cât de puţin este suficient?
Aceasta este, probabil, întrebarea ce ar
trebui să fundamenteze orice demers educaţional.
Învăţarea prin cooperare presupune ca
profesorul să îşi asume, inerent, rolul de
facilitator al învăţării. Această ipostază nu
se delimitează întru totul, însă, de furnizarea cunoştinţelor.
Însă cât le oferim
elevilor noştri pentru a le stimula motivaţia, implicarea şi curiozitatea de a
învăţa, pentru a-i invita să exploreze,
pentru a-i transforma în participanţi activi
în procesul cunoaşterii? Într-un sistem educaţional ce încă plasează în mod pronunţat profesorul în centrul învăţării, în
care elevii adesea îşi asumă rolul pasiv al
receptorului de cunoştinţe, în care succesul şcolar încă se măsoară în cantitate de
informaţie asimilată şi corect redată,

trebuie să avem în vedere că dincolo de
porţile şcolii, lumea reală li se va prezenta
elevilor noştri ca o multitudine de provocări
cărora trebuie să le găsească soluţii optime. Pentru aceasta, vor trebui să identifice singuri sursele de informare şi, de asemenea, vor trebui să ştie cum să lucreze
eficient în echipe care învaţă împreună. Şi
pentru a ilustra cât de puţin suntem încă
pregătiţi să facem acest lucru, voi aduce
în prim-plan o altă experienţă a cursului
The Teacher as a Change Agent.
Provocările învăţării prin cooperare
Din nou, vă lansez o invitaţie în spaţiul imaginaţiei. De data aceasta, provocarea
este să construiţi o structură din piese de
Lego, într-o echipă în care nu aveţi voie să
comunicaţi verbal şi în care fiecare membru a primit o instrucţiune ştiută doar de
acesta. Cum vă coordonaţi? În ce repere
aşezaţi colaborarea?
Readusă în concretul întâmplării propuse
de curs, structura a eşuat în ambele
echipe constituite deoarece, în încercarea
individuală de a-şi duce instrucţiunea la
bun sfârşit, niciunul dintre membrii echipelor nu a mai ţinut cont de sarcinile şi de nevoile celorlalţi. Prin urmare, cel ce avea
sarcina de a aşeza piese de Lego doar în
primele trei rânduri ale suportului elimina
orice intervenţie din partea celor care
aveau instrucţiuni ce vizau aceeaşi zonă
pentru a-şi aşeza piesele. Şi astfel, exerciţiul
s-a transformat într-un cadru de mut şi
reciproc sabotaj ce a rezultat, inevitabil, în
haos, frustrare şi eşec.
Îmbrăcată în cinci sfaturi conturate prin
reflecţie de grup, lecţia despre învăţarea
prin cooperare oferită de exerciţiul LEGO a

45

fost următoarea:
1. Rolurile din interiorul grupurilor trebuie
stabilite cu acurateţe;
2. În interiorul grupurilor trebuie stabilite
reguli;
3. Grupurile trebuie să se asigure că există
o viziune de ansamblu asupra sarcinii de
lucru;
4. Este necesară stabilirea unui plan de
acţiune;
5. Toţi membrii grupului trebuie să aibă
oportunitatea de a-şi exprima punctul de
vedere.
Angajarea elevilor în învăţarea prin cooperare pe baza modelului Forming – Storming – Norming – Performing
Premisa de la care porneşte acest model
de constituire a echipelor care învaţă împreună este că nu ne putem aştepta ca
acestea să funcţioneze bine de la bun

început. Propus de psihologul Bruce Tuckman în 1965, modelul descrie etapele pe
care echipele le parcurg în drumul spre
performanţă.
Forming
În această etapă, cei mai mulţi membri ai
echipei sunt pozitivi şi politicoşi. O parte
sunt încercaţi de anxietate deoarece nu
au înţeles încă natura sarcinii de lucru pe
care o are de îndeplinit echipa. Alţii sunt
pur şi simplu încântaţi de provocarea ce li
se deschide. Profesorul, ca lider al grupului,
se află în centrul activităţii în această
etapă, având în vedere că rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei nu sunt
încă clare.
Storming
În această etapă, membrii echipei vor
încerca să testeze limitele stabilite în faza
iniţială a echipei şi aici este punctul în care
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cele mai multe grupuri eşuează. Etapa de
storming debutează atunci când există un
conflict între stilurile de lucru ale diferiţilor
membri ai echipei. Oamenii pot lucra în
moduri diferite pentru a atinge diverse
scopuri, însă dacă stilurile de lucru
creează probleme, în interiorul echipei se
naşte un sentiment de frustrare.
Etapa de storming poate rezulta şi din
încercarea membrilor echipei de a contesta autoritatea liderului. De asemenea,
aceasta se poate produce atunci când
membrii echipei nu primesc instrucţiuni
clare, iar sarcinile de lucru asumate de
unii pot deveni copleşitoare, ori când
abordarea liderului produce o stare de
disconfort. Este, totodată, etapa în care
unii membri ai echipei pot pune la
îndoială scopul echipei şi pot refuza să îşi
asume sarcinile de lucru, iar alţii se pot
simţi stresaţi, mai ales dacă simt că nu sunt
sprijiniţi sau dacă nu au stabilit relaţii de
colaborare cu ceilalţi membri.
Norming
Gradual, echipa se mută în etapa de
norming, în care membrii încep să îşi rezolve diferenţele, să aprecieze punctele
tari ale colegilor şi să respecte autoritatea
liderului / facilitatorului învăţării. Acum,
când membrii echipei se cunosc mai bine,
pot socializa, se ajută reciproc şi oferă
feedback constructiv. Se dezvoltă, în interiorul acestui grup, un ataşament mai puternic faţă de scop şi devine vizibil progresul realizat spre îndeplinirea acestuia.
Etapele de storming şi norming se pot suprapune deoarce, pe măsură ce apar
sarcini de lucru noi, echipa se poate
reîntoarce la comportamentul din faza de
storming.

Performing
Echipa ajunge în această etapă când
efortul comun conduce, fără conflicte, la
atingerea scopului pentru care aceasta a
fost constituită.
Rolul liderului poate fi delegat, iar acesta
se poate concentra pe dezvoltarea
membrilor echipei.

Concluzie
Experienţele descrise în articolul de faţă sau subsumat etapei de „creare a cadrului” cursului The Teacher as a Change
Agent, conturată în prima zi de formare.
Dincolo de abordarea ludică, lecţia
învăţării prin cooperare, conturată prin
modelul
Forming-Storming-NormingPerforming, a subliniat importanţa acesteia în formarea elevilor pentru o lume
dinamică, pentru tehnologii ce nu au fost
încă create şi, totodată, pentru rezolvarea unor probleme ce încă nu există.
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