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ARGUMENT

De ce este important să ne cunoaştem elevii?
Probabil că multe ghiduri sau materiale de formare încep cu o introducere, adesea prea oficială şi
plictisitoare, în care sunt prezentate motivele pentru care s-a scris acel text sau care este cea mai potrivită
modalitate de a-l utiliza. Ghidul de faţă nu va începe astfel, ci printr-un exerciţiu, să-i spunem de
imaginaţie, prin care vă invităm să vă închipuiţi că ne aflăm faţă în faţă şi pe parcursul unor ore petrecute
împreună vom găsi răspunsuri, dar şi întrebări legate de cunoaşterea elevilor noştri.
Pentru început, ne vom prezenta noi înşine şi vă vom enunţa propunerile pe care vi le facem în legătură
cu acest modul. Pe parcurs, veţi descoperi, sperăm cu bucurie, posibilitatea de a reflecta şi de a răspunde
provocărilor noastre.
Prezentarea noastră

Otilia Păcurari
Sunt profesor de limbi straine, formator naţional (MEC), şeful departamentului de formare şi consultanţă
al Centrului Educaţia 2000+, membru Soros Open Network, Bucureşti .
Succesul elevilor şi cursanţilor mei, datorat unui proces continu de creaţie şi inovaţie m-a orientat spre
domeniului instrurii diferenţiate, spre studiul teoriilor moderne ale inteligenţei care au impact în educaţie.
Acum după 20 de ani de carieră profesională în educaţie ştiu că a fi educator poate fi acel dar pe care în
fiecare zi îl transformăm într-o bucurie de o viaţă.
Elena Ciohodaru
Lucrez ca psiholog la Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti şi colaborez din 1999 cu
Centrul Educaţia 2000+. În această perioadă am scris materiale de formare, am susţinut cursuri de
formare şi am dezvoltat proiecte în domeniul consilierii şcolare.
Am convingerea că le vom fi de folos copiilor care ne sunt elevi, doar în măsura în care vom fi atenţi la
ei, la nevoile, calităţile şi interesele lor, la ceea ce contează cel mai mult pentru ei: să fie ascultaţi cu
răbdare şi înţeleşi cu dragoste.
Marcela Marcinschi Călineci
Sunt consilier şcolar şi coordonatoarea Centrului Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti
(CMAP). Din 1999 colaborez cu Centrul Educaţia 2000+. În tot acest timp am dezvoltat suporturi de
învăţare, am susţinut cursuri de formare şi am câştigat proiecte în domeniul consilierii şi orientării şcolare.
Îmi place foarte mult ceea ce fac şi cred cu tărie că dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor
didactice prin cursuri practice constituie cheia principală pentru a-i face pe copii să vină cu dragoste la
şcoală, pentru a obţine succesul şcolar şi social, pentru a creşte calitatea serviciilor oferite de şcoală.
Numai aşa copiii cu care lucrăm pot deveni adulţi responsabili, autonomi şi fericiţi
Ticu Constantin
Sunt lector în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. Unul
din domeniile mele preferate este cel legat de motivaţie, evaluarea nivelului motivaţional si aplicarea
strategiilor de stimulare a motivaţiei elevului.
Deşi nu este uşor, ştiu că de noi depinde găsirea strategiei optime de motivare a elevului, în funcţie de
treapta motivaţională pe care se găseşte acesta, de stilul motivaţional la care este acesta sensibil, de felul
în care îşi evaluează propria capacitate de efort, de încrederea în forţele proprii etc.. Avem privilegiul şi
datoria să contribuim la formarea unor personalităţi, unor adulţi competitivi şi trebuie să o facem bine.
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“Cum să ne cunoaştem elevii?” nu este un modul concentrat numai pe informaţii, ci şi pe procesul
prin care dumneavoastră sunteţi chiar subiect al cunoaşterii pe care o puteţi transfera, adapta, modifica
sau schimba în cadrul activităţilor pe care le realizaţi cu elevii. Este oferta noastră pentru facilitarea
unui proces de tratare diferenţiată a elevilor. De aceea, în loc de concluzie vă oferim un capitol focalizat
pe valenţele pe care le au aceste abordări în instruire.
Iată ce vă propunem de-a lungul unor ore de comunicare indirectă:
În capitolul 1 “Să cunoaştem elevii şi familiile lor“ veţi găsi exerciţii practice de cunoaştere al
elevilor, folosite pentru a crea un mediu motivaţional stimulativ în clasă. Exerciţiile permit adaptări
creative şi sunt foarte eficiente pentru evaluarea şi diagnoza elevilor.
A doua parte a acestui capitol se adresează, în mod special, acelor profesori care sunt conştienţi de
beneficiile implicării părinţilor asupra rezultatelor copiilor. Veţi putea selecta acele recomandări practice
care se potrivesc cel mai bine experienţei dumneavoastră şi specificului grupului de părinţi din şcoală.
În capitolul 2, „Teoria Inteligenţelor Multiple”, vom arăta cum şi de ce putem aplica această
teorie în educaţie. Câteva dintre principiile pe care le urmăreşte această teorie sunt:
• aplicarea inteligenţelor multiple poate face predarea/învăţarea mult mai atrăgătoare atât pentru
profesori, cât şi pentru elevi.
• fiecare elev trebuie încurajat să utilizeze tipul de inteligenţă preferat atunci când învaţă.
• elevii îşi amintesc mai bine materialele dacă le-au învăţat în modul lor specific.
• şcolile noastre se adresează mult mai mult inteligenţei matematice şi verbale. inteligenţa
intrepersonală şi cea interpersonală sunt cel mai puţin dezvoltate în şcoală.
• adesea sunt copii etichetaţi ca având dificultăţi de învăţare sau hiperactivitate, dar în realitate nu
sunt implicaţi în învăţare printr-o sarcină adaptată tipului de inteligenţă.
• teoria se aplică la fel şi în cazul educaţiei adulţilor.
În capitolul 3, „Dezvoltarea emoţională şi socială”, ne vom convinge că un profesor „inteligent
emoţional” este primul pas spre o clasă de elevi „inteligenţi emoţional”.
Maurice Elias numeşte inteligenţa emoţională „piesa lipsă din educaţie”. Personalul din domeniul educaţiei
şi consilierii şcolari care lucrează cu copiii încearcă să le dezvolte acestora abilităţi de conştientizare a
emoţiilor şi abilitatea de a recunoaşte şi de a acţiona pozitiv asupra emoţiilor.
Dacă vă doriţi să lucraţi cu elevi asertivi, independenţi, empatici, optimişti, cu încredere în sine, adaptaţi,
cu iniţiativă şi care pot lucra în echipă, atunci nu vă rămâne decât să iniţiaţi un program de dezvoltare a
inteligenţei emoţionale.
În capitolul 4 „Motivaţia pentru învăţare”, veţi identifica cele mai eficiente modalităţi de a sprijini şi
încuraja elevii în dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. În aceste sens, pentru început vom descrie
motivaţia pe un continuum de la absenţa motivaţiei la motivaţia intrinsecă şi vom oferi sugestii în sprijinul
dezvoltării motivaţionale a elevului. Vom continua cu prezentare câtorva modalităţi de identificare a stilului
motivaţional preferat ale elevului sau a motivelor concrete la care este sensibil acesta. În final vom discuta
despre rolul stabilirii de obiective şi anticipării reuşitei în dezvoltarea motivaţiei, abordând procesul
motivaţional dintr-o nouă perspectivă, cea care pune problema autocunoaşterii elevului, a încrederii în
forţele proprii şi a capacităţii acestuia de analiza raportul dintre efortul necesar şi valoarea recompensei
finale.
În capitolul 5, „Stiluri de învăţare”, vom afla ce sunt stilurile de învăţare şi cum să ne adresăm
diferitelor stiluri. Stilul de învăţare este cel care determină modul în care învăţăm. Este important pentru
noi să recunoaştem modurile de învăţare ale elevilor pentru a putea oferi materiale de învăţare specifice
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prin metode adecvate fiecăruia. Prin metodele tradiţionale ştim că se încurajează o percepţie abstractă şi
o procesare reflexivă a informaţiilor, însă copiii au nevoie să înveţe şi:
• cum funcţionează mintea lor,
• că oamenii diferiţi învaţă în moduri diferite,
• că nu avem aceleaşi calităţi şi nici aceleaşi puncte slabe când învăţăm şi
• cum poţi aplica o strategie de învăţare.
În capitolul 6, „Stilul de viaţă”, vom analiza cum succesul elevilor depinde de modul în care îşi petrec
timpul la şcoală, acasă şi în comunitate.
Cunoaşterea stilului de viaţă al elevilor şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă sunt obiective care se pot
constitui în priorităţi ale şcolii, alături de implicarea părinţilor.
În capitolul 7, „Instruirea diferenţiată” orientează toate informaţiile prezentate în capitolele
anterioare spre tratarea diferenţiată a elevilor. Se constituie ca un capitol concluziv şi descifrează aspecte
din tainele unei clase în care se lucrează cu elevii în mod diferenţiat, fie că este vorba de o clasă obişnuită
sau una din învăţamântul simultan.
Materialul poate fi de ajutor cadrelor didactice care lucrează în mod diferenţiat cu elevii care au dificultăţi
de învăţare, dar recomandă acele strategii de diferenţiere care pot suţine şi elevii de succes.
Fiecare capitol oferă informaţii şi activităţi practice care pot fi propuse în cadrul sesiunilor de formare,
dar cele mai multe ori pot sugera idei de exerciţii pentru a fi folosite cu elevii elevi.
În plus, puteţi revedea cele mai importante concepte într-un scurt glosar, iar cele mai importante idei le
veţi regăsi în sumarul de la sfârşitul modulului. Informaţii, activităţi practice suplimentare le puteţi accesa
prin consultarea bibliografiei modulului.
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Să cunoaştem elevii şi familiile lor
Iată întrebările asupra cărora ne vom opri pentru început:

•

În prima zi de şcoală, atunci când vă întâlniţi cu elevi noi, cum vă prezentaţi? Ce
spuneţi despre dumneavoastră?

•

Cum vă place să se prezinte elevii dumneavoastră? Ce anume vă interesează cel
mai mult?

•

Din experienţa avută până în prezent, ce anume vă ajută să vă cunoaşteţi elevii?

Primul pas fiind făcut, vă vom spune că ne apropiem de cele mai importante răspunsuri la întrebarea

„Cum să ne cunoaştem elevii?” doar pe măsură ce ne asigurăm că putem răspunde onest şi direct la

întrebări legate de noi înşine, de cât de mult ne cunoaştem pe noi şi, mai ales, cât de mult suntem dispuşi
să-i lăsăm pe ceilalţi să ne cunoască.
Aşa cum vă invitam mai devreme, vă propunem să acceptaţi pe parcursul acestui modul o abordare
complexă şi atractivă a celei mai importante provocări pentru un cadru didactic: cunoaşterea fiecărei

eleve/ a fiecărui elev.

Vom parcurge acest drum împreună respectând deopotrivă promisiunea faţă de noi înşine că, odată
cunoscut stilul de învăţare sau tipul de inteligenţă dominant sau care este motivaţia pentru învăţare a unui
elev, urmează să dezvoltăm materiale de învăţare adecvate lui şi să dezvoltăm noi abilităţi care să-i fie
utile în timpul şcolii, dar mai ales după aceea.
Cât despre motivaţia acestui demers, adăugăm că avem responsabilitatea cunoaşterii elevilor pentru a le
descoperi şi dezvolta potenţialul şi pentru a-i ajuta pe ei să se cunoască. Vor fi uşor de atins etapele
necesare dacă îi vom aborda ca individualităţi şi nu ca parte a unui grup.

Reflectaţi asupra listei de mai jos cu valori şi atitudini necesare profesorilor care vor să-îşi
cunoască elevii.
• încredere,
• empatie,
• conştientizarea şi eliminarea prejudecăţilor,
• interes autentic egal pentru elevi,
• respect pentru toţi elevii,
• creativitate,
• disponibilitate pentru învăţare continuă.
Adăugaţi şi altele pe care le consideraţi importante acum:
• ...
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Cum puteţi grupa ideile identificate? Care ar putea fi criteriile de grupare?
Amintiţi-vă din experienţa de elev/elevă, cine a fost profesoara / profesorul preferat?
• Enumeraţi calităţile sau caracteristicile prin care puteţi descrie persoana aleasă.

Veţi putea selecta din următoarele exemple de activităţi pe cele care se potrivesc cel mai bine clasei
dumneavoastră, fie că este nou formată sau cu o experienţă comună de 2-3 ani. În alegerea activităţii, vă
propunem să ţineţi cont de:
o nevoile elevilor,
o obiectivele propuse,
o situaţiile noi, evenimentele clasei,
o istoria şi cultura grupului.
De dumneavoastră depinde să asiguraţi un mediu securizant, de încredere, în care fiecare să se simtă
acceptat, valorizat şi nu judecat. În astfel de ocazii, se solicită elevilor propunerea şi respectarea unor
reguli (de exemplu, „să ascultăm fără să întrerupem”).

Exerciţii de prezentare a elevilor
•

Istoria prenumelui. Începeţi dumneavoastră prin a vă spune de unde aveţi prenumele, a
cui preferinţă a fost (a mamei/ a tatălui), ce semnificaţie are numele, dacă v-a plăcut
întotdeauna sau cum altfel v-ar fi plăcut să vă cheme, dacă aveţi un alint preferat /nepreferat,
chiar porecla, dacă o cunoaşteţi. Acest prim pas va sparge sigur gheaţa şi veţi numi o elevă
sau un elev care v-a continua în acelaşi mod. Se vor numi între ei până când ne vom asigura
că s-au prezentat toţi elevii participanţi. Este şi o modalitate pentru a-şi reţine numele (chiar
puteţi folosi ecusoane desenate de ei) şi de a sesiza anumite preferinţe ale lor pentru unii
colegi. Atenţie! Dacă cineva nu se simte pregătit să răspundă, nu insistaţi. Eventual, reveniţi
cu delicateţe la final.

•

Activităţile preferate (interese, pasiuni). Fiecare elev(ă) îşi va realiza, de preferat pe o
hârtie colorată, o „carte de vizită” originală prin care va putea face cunoscute celorlalţi colegi
preferinţele sale de petrecere a timpului liber. Odată prezentate cărţile de vizită, ele pot fi
expuse. O modalitate mai atrenantă poate fi şi afişarea acestora pe unul dintre pereţii clasei,
urmând ca, pe rând, să descopere despre cine este vorba în acea carte de vizită. Opţional,
copiii pot crea şi colaje autoportret din diferite materiale: textile, plastice, cartoane etc.

•

Galeria fotografiilor. Solicitaţi anterior copiilor să aducă pentru această activitate o
fotografie preferată, prin care ei se pot face cunoscuţi cel mai bine colegilor. Pot fi fotografii
de la evenimente semnificative pentru ei, cu o persoană anume, cu familia, din prima zi de
şcoală sau... prima lor fotografie. În cazul în care copiii doresc, puteţi reveni la această
activitate periodic. De asemenea, propuneţi-le un spaţiu care să devină special destinat
acestor expoziţii de fotografii. Nu uitaţi fotografia dumneavoastră!

Exerciţii de autocunoaştere şi intercunoaştere
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•

Cum mă văd eu? Cum mă văd ceilalţi? Cum aş vrea să fiu? Exerciţiul se poate realiza
verbal sau grafic. Puteţi să le solicitaţi copiilor să-şi dezvăluie răspunsurile la aceste întrebări
mai întâi în perechi. Cine va dori, va prezenta şi întregii clase. Discutaţi cu copiii la ce
întrebare le-a fost mai uşor să răspundă şi la care cel mai dificil.

•

Ce avem în comun cu ceilalţi? Ce ne deosebeşte? Se oferă copiilor un set de întrebări
(de exemplu, „Cine are doi fraţi?”, „Cui îi place culoarea roşie?”, „Cui îi place să danseze?”.
Pentru fiecare întrebare, copiii observă ş notează cu cine au răspunsuri comune şi cu cine au
răspunsuri diferite.

•

Ce primim şi ce oferim? Fiecare copil primeşte o petală împărţită în două şi notează
răspunsurile. Apoi, pe rând, vor lipi petalele pe o foaie de hârtie sau poster pe care este
desenată o floare uriaşă, în al cărei centru se scrie: „Când suntem uniţi, înflorim”. O altă
variantă este scrierea pe frunzele unui copac a numelui şi a unei calităţi a fiecărui copil. Ideea
este ca fiecare simbol al clasei, fie floare, copac sau altceva să fie ceva original şi distinct
pentru fiecare clasă.

•

Discurs pe covoraşul roşu. Prezentaţi covorul roşu (sau de altă culoare) ca fiind al
persoanelor importante. Fiecare copil are maxim 5 minute pentru a pregăti un discurs
convingător pentru colegi, urmând să-l rostească pe covoraş, în faţa clasei. Opţional, se poate
vota cel mai apreciat discurs „Sunt o persoană importantă pentru că...”

Cum colaborăm cu familiile elevilor?
„Dacă părinţii îi predau plăcerea de a învăţa,
acest lucru poate face diferenţa în lumea copilului lor.”
Richard W. Riley,
fost ministru al educaţiei
Ştiaţi că ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20-25% dintre elevi spun că părinţii lor nu au venit deloc la şcoală să vorbescă cu profesorii lor?
părinţii care nu sunt implicaţi în educaţia copiilor nu sunt mai interesaţi nici de alte aspecte ale
vieţii acestora?
atunci când părinţii sunt implicaţi în viaţa şcolii, copiii lor învaţă mai bine?
atunci când familia este implicată în educaţia copiilor, aceştia obţin rezultate mai bune, nu lipsesc
de la şcoală, îşi fac mai bine temele şi au o atitudine pozitivă faţă de şcoală?
familiile care primesc mesaje frecvente şi pozitive din partea şcolii tind să devină mai implicate în
educaţia copiilor decât acele familii care nu primesc astfel de mesaje?
mai importantă decât ocupaţia părinţilor sau nivelul lor de educaţie este atitudinea lor faţă de
şcoală?
implicarea părinţilor poate preveni diferite dificultăţi, deşi cei mai mulţi asociază venirea la şcoală
cu o problemă legată de copil?
doar 17% dintre profesori sunt mulţumiţi de implicarea părinţilor, în timp ce 83% nu sunt?
există situaţii când părinţii nu ştiu cum să colaboreze cu profesorii, se tem să vină la şcoală sau
situaţii când profesorii nu ştiu cum să abordeze familiile?
pot interveni aşteptări sau credinţe greşite: profesorii cred că părinţii nu sunt interesaţi de situaţia
copilului, iar pe de altă parte, mulţi părinţi consideră că profesorii sunt distanţi şi nu doresc să-i
ajute?
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Părinţii Cristinei o încurajează şi o susţin ori de câte ori ea doreşte să înveţe ceva nou. De curând s-a
mutat în aceeaşi clasă Simi, doamna dirigintă l-a aşezat cu ea în bancă. În prima săptămână nici nu au
vorbit, abia dacă se salutau. În ultimele zile însă, Simi i-a povestit despre divorţul părinţilor şi despre
faptul că fratele lui mai mic a rămas în grija mamei. El s-a mutat din sat cu tatăl lui, şi acum stă mai mult
cu bunicii. Tata lucrează pe şantier şi vine doar două zile pe săptămână acasă.

Cristina a rămas surprinsă când Simi i-a spus că nici unul dintre părinţii lui nu a mers vreodată la şcoală să
se intereseze de situaţia lui. Mama ar fi vrut, dar cineva trebuia să râmână cu fratele lui mai mic... Dar
Simi nici nu ar vrea acum să vină cineva la şcoală. Poate atunci când era la şcoala primară şi doamna
învăţătoare îl lăuda în clasă pentru imaginaţia lui la compunere, dar acum. ...
Implicarea familiei cere energie şi efort din partea ambilor parteneri şi trebuie considerat un
element legitim al educaţiei care influenţează dezvoltarea elevilor şi învăţarea. (Connard,
Novick, 1996)
Mituri despre implicarea părinţilor în viaţa şcolii

Exerciţiu
•
•
•

În prima etapă, identificaţi prin brainstorming cât mai multe mituri sau credinţe false despre
implicarea părinţilor.
o ....
Fiecare grup primeşte un mit prezentat mai jos şi este invitat să propună cât mai multe
contraargumente.
o ...
Suplimentar, puteţi propune alături de contraargumente şi activităţi pentru părinţi, astfel încât să
diminuaţi miturile descrise.

1. Cea mai bună modalitate de a fi implicat ca părinte este prin intermediul comitetului
de părinţi sau alte forme de asociere şi organizare a părinţilor.
Nu este suficient pentru un părinte să participe numai la întâlnirile lunare/ semestriale cu părinţii
organizate în şcoală pentru a fi considerat implicat în educaţia copiilor. Pentru a sprijini real procesul
de învăţare al copilului este nevoie să-i ofere oportunităţi de învăţare atât acasă, sprijinindu-l la teme,
asigurându-i un spaţiu optim, cât şi pe stradă sau la magazin, ajutându-l să ia singur decizii şi să
aplice în practică lucrurile învăţate. Chiar dacă nu face parte din comitetul părinţilor din şcoală are
dreptul să se informeze în legătură cu activităţile acestuia.
2. Profesorii sunt singurii experţi în educaţia copiilor, iar părinţii nu trebuie niciodată să
întrebe sau să solicite informaţii despre ceea ce se întâmplă la şcoală.
Familia şi profesorii au roluri diferite în educaţia copiilor. Copiii au cele mai mari beneficii atunci când
relaţia între părinţi şi profesori este bazată pe respect şi încredere. Părinţii pot iniţia discuţii cu
profesorii copilului pentru a-şi clarifica diferite aspecte, iar profesorii le apreciază interesul şi îi văd ca
parteneri în educaţia copiilor.
3. Impactul implicării părinţilor asupra rezultatelor şcolare ale copiilor depinde de
venitul financiar, nivelul de educaţie sau statutul profesional.
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Cercetările confirmă că implicarea familiei în expereinţele şcolare ale copiilor are efecte pozitive
asupra atitudinii copiilor faţă de şcoală, indiferent de situaţia financiară a părinţilor sau de nivelul
educaţional al acestora. Cel mai mult contează atitudinea părinţilor faţă de învăţare şi faţă de şcoală.
Sunt părinţi care nu au mult timp pentru implicarea în activităţile şcolii, dar ei pot arăta cât de
importantă este educaţia pentru copil şi cât de mult îi interesează progresele copilului.
4. Cei care sunt responsabili de implicarea părinţilor sunt profesorii, părinţii/familia şi
elevii.
Un parteneriat real între părinţi şi şcoală nu se rezumă doar la relaţia între părinţi şi profesori. Părinţii
au nevoie să cunoască toate persoanele care sprijină educaţia copilului lor: profesorul diriginte,
echipa de profesori ai clasei, directorii şcolii, consiliul administrativ al şcolii şi autorităţile publice.
Părinţii pot influenţa aceste persoane prin participarea la întâlniri, voturi şi dezbateri pe teme legate
de educaţie şi drepturile copiilor.

Exerciţiu
•
•
•

•

Pe grupe, dezvoltaţi un scenariu pentru un joc de rol cu două etape: în prima să se reflecte
neimplicarea părinţilor, iar în cea de-a doua, interesul şi implicarea părinţilor.
Fiecare grup prezintă în maxim 5 minute situaţia aleasă.
Analizaţi împreună:
o Ce au în comun toate jocurile de rol în prima etapă, de neimplicare a părinţilor? Dar în
cea de-a doua, dezirabilă?
o Care era atitudinea cadrelor didactice în prima etapă comparativ cu cea de-a doua?
Listaţi minim 3 principii de respectat în lucrul cu părinţii.

Puţini profesori au participat la cursuri de formare pe tema relaţionării cu părinţii şi de aceea, ei au nevoie
să ştie:
• despre copil şi despre aşteptările familiei sale
• cum să implice familia în procesul de învăţare
• cum să vorbească cu părinţii, să răspundă intereselor şi nevoilor acestora
• să-i sprijine pe părinţi pentru ca aceştia să ajute copilul la teme
• să-i implice pe părinţi în activităţile din clasă şi din şcoală
• să ia decizii agreate de părinţi
• să respecte diferenţele de valori.

Exerciţiu
•
•

În paginile de mai jos veţi găsi un set de recomadări pentru cadrele didactice în lucrul cu părinţii
şi recomandări pentru părinţi, utile în relaţia cu copiii lor şi cu profesorii copiilor.
Împărţiţi în trei grupuri, realizaţi sarcina astfel:
o

Grupul 1: pe baza recomandărilor pentru cadrele didactice de mai jos, la care vă rugăm
să adăugaţi şi altele, realizaţi un pliant sau afiş prin care să le faceţi cunoscute şi altor
cadre didactice. Folosiţi hârtie colorată pentru a realiza materiale cât mai atractive.
Suplimentar, realizaţi şi o ghicitoare folosind cuvinte din pliantul realizat!

o

Grupul 2: pe baza recomandărilor pentru părinţi în relaţia cu copii lor de mai jos, la care
vă rugăm să adăugaţi şi altele, realizaţi un pliant sau afiş prin care să le faceţi cunoscute
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părinţilor. Folosiţi hârtie colorată pentru a realiza materiale cât mai atractive. Suplimentar,
realizaţi şi o ghicitoare folosind cuvinte din pliantul realizat!

o

•
•

Grupul 3: pe baza recomandărilor pentru părinţi în relaţia cu profesorii de mai jos, la
care vă rugăm să adăugaţi şi altele, realizaţi un pliant sau afiş prin care să le faceţi
cunoscute părinţilor. Folosiţi hârtie colorată pentru a realiza materiale cât mai atractive.
Suplimentar, realizaţi şi o ghicitoare folosind cuvinte din pliantul realizat!

Fiecare grup primeşte un perete din spaţiul de formare şi îşi expune produsele realizate.
Realizaţi un „tur al galeriei” şi pe post-it-uri diferit colorate, oferiţi feedback celorlalte grupuri.

Recomandări pentru cadrele didactice
Din ce în ce mai mulţi profesori sunt convinşi de faptul că implicarea părinţilor în educaţie trebuie să aibă
loc atât la şcoală, cât şi acasă.
•

Comunicaţi părinţilor misiunea, valorile, politicile şcolii. Pentru a încuraja implicarea părinţilor,
şcolile au nevoie să comunice frecvent şi clar cu părinţii şi să le ceară părerile în deciziile care-i
privesc pe copiii lor (de exemplu, disciplinele opţionale sau regulamentul şcolii).

•

Dacă toţi copiii au şanse egale pentru succes, atunci şcolile trebuie să aibă aşteptări înalte pentru
toţi elevii. Acest mesaj va fi explicat părinţilor şi elevilor de către directori şi profesori.

•

Solicitaţi părinţilor să vă comunice:
o nevoile lor de informaţii (despre şcoală, clasă, profesori, comportamentul copilului lor,
progrese obţinute de copil etc)
o date despre copil: cum se comportă acasă, relaţiile cu alţi copii, cum învaţă acasă, regulile
de disciplină pe care le respectă şi cele pe care nu le respectă.
o temerile pe care ei le au în legătură cu şcoala.

•

Practicaţi politica uşilor deschise. Invitaţi părinţii la activităţi variate, nu doar la „şedinţele cu
părinţii”. Vor înţelege mai uşor obiectivele şi practicile dumneavoastră. Explicaţi-le părinţilor cum
şi când pot veni la şcoală să vă întâlnească; vorbiţi-le despre modul cum faceţi anunţurile pentru
părinţi şi despre regulile clasei.

•

Elaboraţi calendarul activităţilor şcolare ale elevilor, dar şi un calendar cu activităţi la care pot
participa părinţii. Oferiţi-l la începutul anului şcolar şi retrimiteţi-l şi la începutul semestrului al IIlea. Imaginaţi activităţi care să-i surprindă plăcut pe părinţi şi mai ales, care să le dea posibilitatea
să-şi pună în valoare calităţile personale sau pe cele de părinte. Creativitatea dumneavoastră va
provoca orice părinte, indiferent cât va fi de ocupat! La sfârşitul semestrului sau al anului şcolar
nu premiaţi doar elevii, ci şi părinţii cei mai activi. Acordaţi diplome acelora care s-au implicat.

•

Creaţi un mediu confortabil în timpul întâlnirilor cu părinţii, astfel încât aceştia să se simtă liberi să
îşi exprime opiniile, să vă adreseze întrebări, să facă recomandări şi să împărtăşească informaţii.

•

Asiguraţi-vă că părinţii ştiu cum să-şi ajute copilul acasă. Discutaţi cu ei despre cum stabilesc
regulile, oferiţi-le informaţii despre dezvoltarea psihică a vârstei copilului, despre spaţiul de
învăţare etc. Realizaţi împreună cu elevii pliante, afişe cu informaţii utile pentru părinţi!
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•

Folosiţi periodic un chestionar privind interesele părinţilor, de exemplu pentru subiectele
următoarei întâlniri. Astfel, puteţi planifica împreună următoarea întâlnire.

•

Asiguraţi părinţii de respectul şi încrederea acordate; esenţială este şi asigurarea confidenţialităţii.

•

Vă este util să reţineţi în minte faptul că orice părinte doreşte ce este mai bun pentru copilul lor.
Părinţii sunt cei mai puternici apărători ai copilului, fiind fundamental pentru rolul de părinte.
Informaţi-l despre drepturile părinţilor!

Recomandările practice prezentate în continuare pot fi transmise părinţilor elevilor dumneavoastră fie la
întâlnirile cu ei, fie sub forma unor afişe lucrate cu elevii, pliante sau chiar în revista şcolii. Puteţi avea un
număr al revistei dedicat părinţilor sau rubrici permanente. Mijloacele moderne pe care le vom avea la
dispoziţie în următoarea perioadă de timp, ne pot ajuta să realizăm şi un site al şcolii cu pagini dedicate
părinţilor. De ce nu?
Chestionar pentru învăţători şi profesori
•

Enumeraţi nevoile dumneavoastră în legătură cu părinţii elevilor.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

•

Apreciaţi punctele tari şi punctele slabe ale relaţiei pe care o aveţi cu părinţii elevilor.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

•

Atunci când întâlniţi un părinte, despre ce discutaţi?
...............................................................................................

•

Imaginaţi-vă şedinţa cu părinţii pe care v-o doriţi. Care sunt aspectele importante? Care sunt
detaliile de care trebuie să ţineţi cont pentru reuşita întâlnirii?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

•

Cum puteţi ajuta părinţii să vină pregătiţi la întâlnirile cu dumneavoastră?
................................................................................................
................................................................................................

•

Formulaţi 3 obiective, priorităţi şi acţiuni necesare dezvoltării unei relaţii eficiente cu părinţii
elevilor.
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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Recomandări pentru părinţi
„Îţi doreşti ce este mai bun pentru copilul tău?
Atunci intră în şcoala în care învaţă şi... conectează-te!”
Melanie Moore, părintele anului 2004
Aceste recomandări se adresează ambilor părinţi, mamei şi tatălui deopotrivă, pentru a le fi utile atât în
relaţia cu copilul, cât şi în relaţia cu profesorii copilului. Studiile din ultimii ani dovedesc că atunci când un
copil îşi vede ambii părinţi interesaţi de el şi se implică în viaţa sa şcolară, rezultatele lui sunt mult mai
bune şi beneficiile lui sunt mai evidente.
...în relaţia cu copilul
•

Explicaţi-i cu răbdare copilului despre aşteptările ridicate pe care trebuie să le aibă în legătură cu
şcoala. Fă-l să înţeleagă că şcoala reprezintă prima prioritate pentru el.

•

Dedicaţi-i minim 15 minute pe zi în care să vorbiţi despre şcoală, despre cum se simte, despre ce-i
place şi ce nu, despre nevoile lui etc. În orice caz, aceste minute să le petreceţi făcând ceva
plăcut împreună.

•

Arătaţi-i copilului că vă interesează ce face la şcoală. Atunci când se întoarce de la şcoală şi-l veţi
întreba „Cum a fost azi la şcoală?”, cel mai probabil, la fel ca în fiecare zi, vă va oferi un răspuns
de tipul „Bine...”. Iar dacă pentru dumenavoastră această întrebare este una automată, de ce
răspunsul copilului nu ar fi la fel? Aşa că, dacă vă veţi dori alt răspuns... începeţi cu o altă
întrebare. Mai trebuie să ştim că şi momentul şi tonul vocii sunt la fel de importante.

•

Oferiţi copilului un loc liniştit unde să poată învăţa. Asiguraţi-i condiţii minime pentru învăţat:
amenajaţi-i un spaţiu personal şi implicaţi-l în aranjarea lui.

•

Ajutaţi-vă copilul la teme. Asta înseamnă nu să i le faceţi dumneavoastră, ci să fiţi acolo pentru a-i
răspunde la întrebări, să-i oferiţi exemple.

•

Atunci când nu agreaţi metodele de predare sau deciziile vreunui profesor, asiguraţi-vă că nu vă
exprimaţi nemulţumirea în termeni duri, în prezenţa copilului. Sunt multe exemple când copilul
adoptă aceeaşi atitudine faţă de respectivul profesor, iar acest lucru poate perpetua o situaţie
dificilă, nicidecum nu o rezolvă. Este mai eficient să abordaţi cu tact profesorul respectiv.

•

Încurajaţi-vă copilul să participe la activităţi şcolare sau extraşcolare inedite: concursuri,
spectacole, cercuri etc. şi să colaboreze cu ceilalţi copii/adulţi atât la şcoală, acasă sau în
comunitate.

•

Stabiliţi regulile de comportament în casă, explicaţi-le copiilor, asiguraţi-vă că ei le-au înţeles şi,
mai ales, negociaţi-le cu ei. Limtaţi-i accesul la televizor şi dicutaţi ceea ce a văzut şi a înţeles.
Acelaşi lucru este necesar şi cu accesul la alte jocuri video sau computer.

•

Încurajaţi orice efort al copilului, lăudaţi-l şi găsiţi motive pentru care să-i oferiţi feed back pozitiv.
Nu-l faceţi să se simtă vinovat. Când greşeşte sau nu poate rezolva un tip de problemă, îi puteţi
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explica cu răbdare şi dragoste care sunt piedicile şi ajutaţi-l să găsească soluţii. Nu rezolvaţi
dumneavoastră problemele în locul lui!
•

Arătaţi-vă interesul pentru orice se întâmplă cu copilul. Dezvoltaţi-vă o relaţie de încredere, grijă
şi dragoste cu copilul.

•

Ţine-ţi legătura cu profesorii copilului. Dacă aveţi de întrebat ceva sau aveţi sugestii, solicitaţi o
întâlnire în care să vorbiţi deschis. Este încă o cale prin care copilul ştie că este important pentru
dumneavoastră. În plus, atitudinea dumneavoastră faţă de şcoală va fi imitată de copil.

...în relaţia cu profesorii
•

Prezentaţi-vă profesorilor. Aflaţi modul cum doresc aceştia să fie contactaţi (direct, telefon,
anunţaţi dinainte) şi discutaţi despre cum percep activitatea copilului dumneavoastră în clasă.

•

Vorbiţi cu profesorii despre progresul copilului la diferite materii şi întrebaţi cum îl puteţi ajuta
acasă.

•

Interesaţi-vă de eforturile şcolii:
o Care sunt priorităţile stabilite pentru sprijinirea procesului de învăţare în acest an şcolar?
o Şi-a propus echipa managerială derularea unor campanii de prevenire a abandonului
şcolar, a violenţei, a consumului de tutun / alcool / droguri?
o Cum este implicată şcoala în dezvoltarea unui angajament cu comunitatea?
o Are şcoala o ofertă pentru educaţia adulţilor? Şcolile pot organiza cursuri de scurtă durată
pentru părinţi sau pentru alţi adulţi din comunitate (limbi străine, computere, consilierea
carierei etc.)

•

Organizaţi sesiuni, întâlniri cu invitaţi. Comitetele de părinţi sunt încurajate să identifice experţi în
cadrul comunităţii care să vină şi să le vorbească părinţilor şi profesorilor pe diverse subiecte de
interes pentru aceste grupuri ţintă.

•

Implicaţi-vă. Consideraţi voluntariatul pentru şcoală necesar pentru implementarea unui program
de dezvoltare a parteneriatului dintre şcoală şi părinţii elevilor.

•

Organizaţi împreună cu alţi părinţi evenimente şi programe (de exemplu, pentru valorizarea
diferitelor culturi existente în şcoală sau pentru implicarea ambilor părinţi în educaţia copiilor sau
pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos).

•

Iniţiaţi discuţia, dacă şcoala nu are nici o intenţie de a dezvolta programe de implicare a părinţilor.

Centru pentru părinţi
O modalitate eficientă de implicare a părinţilor este crearea în şcoală a unui centru pentru părinţi. Le este
foarte util părinţilor să întâlnească, într-un mod informal, alţi părinţi sau profesorii copiilor şi să facă
schimb de informaţii, experienţe, să planifice împreună activităţi.
Este important ca acest centru să fie plasat într-un spaţiu accesibil şi să aibă un orar care să dea părinţilor
posibilitatea de a-l vizita.
În acest centru, părinţii vor găsi informaţii despre şcoală, materiale scrise sau video despre subiecte de
interes pentru ei şi este util şi accesul la un computer, eventual cu Internet.
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Exerciţiu
•

Împărţiţi pe grupe numite: clubul arhitecţilor, clubul juriştilor, clubul economiştilor, clubul actorilor
şi clubul agenţilor de publicitate, realizaţi sarcina astfel:
o Clubul arhitecţilor: creează un design al spaţiului destinat unui centru pentru părinţi, cu
ajutorul materialelor necesare: foarfece, coli de flipchart, coli colorate, post-it, markere,
lipici, sfoară.
o

Clubul juriştilor: concep un set de principii, reguli pentru părinţii implicaţi în activităţile
centrului.

o

Clubul economiştilor: calculează costul necesar unui centru pentru părinţi, pe baza
unei schiţe de buget (categorii de cheltuieli, costuri, sursa banilor).

o

Clubul actorilor: este format de fapt, din... părinţi care desfăşoară o activitate în centrul
lor. Grupul listează câteva activităţi care se pot desfăşura în acest centru şi prezintă
celorlalte grupuri o secvenţa de 3 minute, sub forma unui joc de rol.

o

Clubul agenţilor de publicitate: concepe cât mai multe mesaje promoţionale, ca
argumente la centrele pentru părinţi. Pot realiza şi un spot publicitar, o sigla necesare
unui astfel de centru.

o

Fiecare club îşi prezintă rezultatele şi primeşte feedback de la celelalte.

Părinţilor le este mult mai util acest centru când se implică în organizarea lui, chiar de la înfiinţare.
Desigur, personalul didactic este invitat să colaboreze cu părinţii.
Etapele
•
•
•
•
•

necesare de parcurs la început sunt:
identificarea nevoilor şi resurselor pentru acest centru,
realizarea unei prime întâlniri şi constituirea unei echipe de bază,
contactarea altor părinţi interesaţi,
stabilirea priorităţilor,
recrutarea părinţilor şi chiar organizarea pe departamente.

Proiecte sau cursuri pentru / cu părinţi
Părinţii pot propune derularea unor proiecte sau cursuri pentru şi cu părinţi în diferite domenii sau teme,
de tipul:

Învăţare
o
o
o
o
o
o

Descoperiţi punctele tari în învăţare ale copilului
Stilul de învăţare al copilului
Cum motivăm copilul să înveţe
Cum ajut copilul să citească, să scrie şi să calculeze
Cum dezvoltăm memoria copilului
Învăţaţi copilul că îşi poate asuma riscuri

o
o

Cum întrebăm copilul despre profesori şi despre şcoală
Când decidem schimbarea clasei/ a şcolii

Şcoala
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o
o
o
o
o
o

Cum ne pregătim pentru întâlnirea cu ceilalţi părinţi şi cu profesorii
Implicarea taţilor în educaţia copiilor,
Sprijinirea părinţilor singuri,
Părinţi tutori pentru elevi
Contacte cu parteneri din afara şcolii
Bază de date cu servicii pentru copii

Dezvoltarea fizică, sănătate
o
o
o
o
o
o

Dezvoltarea fetelor/băieţilor
Afecţiunile cronice ale copiilor
Stilul alimentar al familiei
Sportul în viaţa familiei
Cum dezvoltăm o imagine corporală sănătoasă copiilor
Cum vorbim despre sexualitate cu copilul: responsabilitatea părinţilor

Dezvoltarea comportamentală şi emoţională
o
o
o
o

Disciplina pozitivă
Autodisciplina
Cum învăţăm copilul să aibă încredere în sine
Cum recunoaştem dificultăţile emoţionale ale copilului

Resursele familiei: timp liber, bani
o
o
o

Cum ajutăm copilul să privească critic emisiunile TV
Jucării şi jocuri
Cum discutăm cu copiii despre bani

Comportamente cu risc, alcool, droguri

o Cum învăţăm copiii să se comporte cu persoanele necunoscute
o Cum explicăm copiilor dependenţa de alcool sau alte substanţe
Adăugaţi şi altele:
o .......

Exerciţiu pentru profesori şi părinţi
Ce doresc / au nevoie să ştie profesorii
despre elevi

Cele mai bune surse de informaţii

...

...

Ce doresc / au nevoie să ştie părinţii Cele mai bune surse de informaţii
despre copii
....
...

(Preluare din „Teaching for learning, 1999)
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Teoria Inteligenţelor Multiple (TIM)
Scopul este clar:
Fiecare copil ar trebui să fie capabil
să se dezvolte la maximum de capacitate
în conformitate cu potenţialul propriu.
Ce aduce nou TIM ? Ştiaţi că:
• Profesorii nu recunosc întotdeauna creativitatea şi imaginaţia la copiii?
• Mulţi copii nu au rezultate bune la şcoală pentru că o consideră plictisitoare şi inutilă?
• Unii copii sunt foarte atenţi la anumite ore dar creează probleme la altele?
• În istorie sunt foarte multe exemple de personalităţi care nu s-au bucurat de anii de şcoală?
• Următoarele celebrităţi nu au demonstrat performanţe şcolare dar au avut un remarcabil succes
în domeniul lor de activitate?
1. Un editor l-a concediat pe Walt Disney pentru lipsă de idei creative.
2. Winston Churchill a rămas repetent în clasa a 6 a.
3. Profesorii lui Thomas Edison nu o data i-au reproşat că nu este capabil să înveţe ce i se
preda.

Povestea lui Mihai
În fiecare dimineaţă, Mihai îşi începe ziua de şcoală cu inima îndoită de nelinişte. Deşi în clasa a 5 a încă
mai are nevoie de mai mult timp decât ceilalţi copii atunci când se citeşte lecţia dintr-o carte de şcoală. Şi
este foarte neplăcut să o auzi pe Rodica ,toţi profesorii o laudă. Deşi îţi place cât de frumos recită. La
desenele lui nu se uită niciodată nimeni. La orele de desen sunt teme obligatorii şi nu prea pare nimeni
interesat de jocul de culori pe care l-a iniţiat.
O nouă zi de şcoală. Prima oră este de literatura română. Numai cu gândul la rezumatul unui text literar
simte că îi transpiră palmele.
Dar ce să vezi ? Doamna , e nouă, ce este drept , le cere cu totul altceva. Nu îi vine să îşi creadă urechilor
când aude următoarele cuvinte: ”Dragi copii, astăzi aş dori să scoateţi o foaie de hârtie şi să începeţi să
desenaţi despre ceea ce tocmai am citit.” Nici un rezumat, nici o vorbă despre complicatele idei principale.
Entuziasmat , Mihai a luat culorile şi ar fi început imediat să deseneze. Dar ce? Nu prea a fost atent la
ceea ce s-a citit aşa că...a fost o mare bucurie când a auzit glasul doamnei sugerând celor care mai au
nevoie de o lectură suplimentară să se adune în Centrul pentru Lectură iniţiatiat într-un colţ al sălii de
clasă. După o nouă lectură, cu gândul la bucuria de a desena, Mihai a încercat să reţină cât mai multe
detalii (pentru desen).
De data aceasta i-a plăcut mult lecţia. Şi lui, şi lui Paul. Paul lucra la o mică scenetă împreună cu încă 3-4
copii. Pentru acelaşi lucru: să reprezinte ceea ce au citit. Lor nu le prea place desenul, ceea ce lui Mihai îi
este greu să înţeleagă. Rodica însă lucrează în grupul ei, cine ştie ce lucruri complicate. Ei ştiu lecţia
aproape pe de rost. Şi tare frumos lucrează, scriu chiar ei înşişi poveşti ...dar nu prea desenează.
Emil însă nu prea este mulţumit pentru faptul că deşi a lucrat în Centrul pentru lectură lui nu îi place
textul. Lui îi place sportul şi i-a şi mărturisit lui Mihai că un text despre Andrei Pavel l-ar citi cu toată
plăcerea.
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Noua doamnă profesoară auzindu-i discutând nu a intervenit, însă a doua zi de dimineaţă Emil a găsit pe
bancă un articol despre povestea reuşitei lui Andrei Pavel.
Ce frumos ar fi dacă la fiecare oră, domnii profesori ne-ar ajuta să învăţăm astfel!
Probabil fiecare dintre noi a observat cât de diferite sunt comportamentele elevilor la clasă. Dar poate că
nu întotdeauna am ştiut să ne racordăm predarea la nevoile, interesele şi profilul de inteligenţă al elevilor.

Teoria Inteligenţelor Multiple nu schimbă ceea ce avem de predat, ne ajută doar să
schimbăm modul în care lucrăm cu elevii, ne ajută să înţelegem faptul că elevii pot fi deştepţi
în diferite feluri şi ne instrumentează în a-i ajuta să evolueze în mod diferit.
„Este de cea mai mare importanţă să recunoaştem şi să dezvoltăm toată diversitatea de inteligenţe umane
şi toate combinaţiile de inteligenţe. Dacă recunoaştem acest lucru, cred că vom avea cel puţin o mai bună
şansă de a ne ocupa în mod adecvat de problemele pe care le întâmpinăm în viaţă.”
Spune Howard Gardner, autorul Teoriei Inteligenţelor Multiple în 1993.
Teoria Inteligenţelor Multiple a fost pentru prima oară publicată de către Howard Gardner în lucrarea
Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences în 1983. Teoria sa este rezultatul unor îndelungi
cercetări în studiul profilelor cognitive ale copiilor supradotaţi, autişti, savanţi idioţi, oameni cu dificultăţi
în învăţare, a persoanelor aparţinătoare a diferite culturi.
Concluzia la care ajunge Gardner este că:
• Inteligenţa nu este o trăsătură înnăscută care domină celelalte abilităţi pe care le au elevii.
• Nu pune la îndoială existenţa unei inteligenţe generale dar aduce probe conform cărora definiţia
tradiţională a inteligenţei nu acoperă posibilităţile cognitive recent descoperite.
• Rezultatele cercetării sugerează faptul că inteligenţa este localizată pe diferite zone ale creierului
care sunt conectate între ele, se susţin una pe alta,dar pot funcţiona şi independent dacă este
nevoie.Se pot dezvolta în condiţii optime de mediu.
Descoperirile lui Howard Gardner au fost preluate cu mare interes de comunitatea educaţională
internaţională. Aceasta , de altfel era obişnuită
cu un alt mod de a aborda inteligenţa: unică,
măsurabilă, indicator al succesului academic.
Note biografice: HOWARD GARNDER
Autor a 18 cărţi traduse în 21 de limbi şi sute de articole, Howard Garder este cel mai bine cunoscut în
cercurile educaţionale pentru Teoria Inteligenţelor Multiple care se constituie ca o critică adusă teoriilor
tradiţionale asupra inteligenţei conform cărora inteligenţa este unică şi măsurabilă prin instrumente
standard psihometrice.
Gardner, despre el însuşi
“Timp de mulţi ani am condus două cercetări asupra capacităţilor cognitive şi de folosire de simboluri, una
la copii normali şi a doua cu adulţi care au suferit deteriorarea creierului. Interesul meu de a sintetiza
aceste eforturi m-a ajutat să dezvolt şi să introduc Teoria Inteligenţelor Multiple în lucrarea „Frames of
Mind “în 1983. Am fost implicat în eforturile de reformă în educaţie din Statele Unite. În 1986 am început
să predau la Harvard Graduate School of Education. Am 4 copii. Pasiunea mea este familia şi munca. Îmi
place arta şi să călătoresc. Liniile principale ale muncii mele au fost descrise în cărţile pe care le-am
publicat. Pentru informaţii suplimentare despre munca mea trimiteţi coresponenţă pe adresa:
hgasst@py.harvard.edu.”
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Inteligenţa tradiţională vs. TIM
Inteligenţa Tradiţională în Educaţie
În mod tradiţional, inteligenţa presupune că abilităţile de a învăţa şi a acţiona derivă dintr-o capacitate
cognitivă uniformă. Unii cercetători au încercat să măsoare inteligenţa pentru a evalua rezultatele
academice ale elevilor. Alfred Binet şi Theodore Simon în 1905 la Paris au dezvoltat primul test de analiză
a inteligenţei copilului, la început pentru a-i descoperi neajunsurile intelectuale. Foarte curând însă acest
test a fost folosit pentru a măsura inteligenţa omului, adică indicele nivelului de dezvoltare al inteligenţei
stabilit prin raportarea vârstei mentale la vârsta cronologică exprimat printr-un raport înmulţit cu 100.
Testul Stanford – Binet pleacă de la premisa conform căreia oamenii se nasc cu o cantitate fixă de
inteligenţă al cărui nivel nu se schimbă pe parcursul vieţii şi care se constituie din abilităţi logice şi
verbale.
Abilităţile Cognitive Multiple în Educaţie
Teoria Inteligenţelor Multiple nu anulează importanţa acestor teste. Semnificaţia acestei teorii constă în
extinderea conceptului spre alte inteligenţe în plus faţă de cea logico-matematică şi verbal-lingvistică care
sunt măsurate prin testul tradiţional.
Teoria Inteligenţelor Multiple subliniază faptul că fiecare om are mai multe tipuri de inteligenţă, şi anume:
inteligenţă verbal-lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, corporal-kinestezică, vizual –spaţială,
intra şi interpersonală, naturalistă. Abilităţile cognitive multiple pot să fie identificate, stimulate şi
dezvoltate. Ele reflectă modalităţi diferite de a interacţiona cu lumea.
Pedagogia IM implică faptul că profesorii pot să predea şi să evalueze în mod diferit pe baza forţei şi a
slăbiciunii intelectuale ale indivizilor. Îşi pot structura activităţile de învăţare în jurul perspectivei multiple
de rezolvare a unei probleme prin folosirea diferitelor tipuri de inteligenţe.
În acest context derivat din teoria lui Gardner misiunea profesorilor este de a dezvolta
strategii de predare care să permită elevilor să îşi demonstreze modalităţile multiple de a
înţelege şi valoriza propria lor unicitate.
Redefinirea Inteligenţei prin TIM
După H.Gardner, oamenii posedă cel puţin opt inteligenţe, fiecare corelată cu o zonă specifică de pe
creier.
El defineşte “o inteligenţă” ca fiind :
• Calea prin care un individ poate să îşi rezolve problemele de viaţă reală;
• Abilitatea de a crea un produs sau de a oferi un serviciu care este de valoare în cel puţin o
cultură;
• Potenţialul de a găsi sau de a crea soluţii care să faciliteze achiziţia de cunoaştere nouă;
Ce spune H. Gardner ? (Gardner, Frames of Mind ,1983)
• „Există o inteligenţă în sunet şi una în mişcare, în culoare şi în relaţia interumană.”
• „Muzica este o corporalizare a inteligenţei care este în sunet.”
• „Poetul este o persoană care nu uită niciodată anumite impresii despre care scrie.”
• „Există limbaje, altele decât cuvintele, simbolurile, limbajele naturii. Există limbajul

corpului.”
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•

„Inteligenţa socială, dezvoltată la început să rezolve probleme
interpersonală, în timp şi-a găsit expresia în crearea instituţiilor sociale.”

de

natură

Cele opt inteligenţe sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inteligenţa verbal –lingvistică sau inteligenţa cuvintelor.
Inteligenţa logico-matematică sau inteligenţa numerelor şi a raţiunii
Inteligenţa vizual-spatială sau inteligenţa imaginilor, desenului şi a picturii
Inteligenţa muzical –ritmică sau inteligenţa tonului, ritmului şi a timbrului
Inteligenţa corporal-kinestezică sau inteligenţa întregului corp
Inteligenţa interpersonală sau inteligenţa interacţiunilor sociale
Inteligenţa intrapersonală sau inteligenţa autocunoaşterii
Inteligenţa naturalistă sau inteligenţa tiparelor, regularităţilor şi a comportamentelor

La ora actuală, se pune în discuţie existenţa celei de-a noua inteligenţă, inteligenţa
existenţială care însă este încă supusă cercetărilor!
Inteligenţele sunt în mod specific legate de conţinuturi. Aceste inteligenţe există datorită tipurilor de
conţinuturi informaţionale pe care le găsesc oamenii în viaţa de fiecare zi: informaţii numerice, informaţii
de localizare spaţială, informaţii despre oameni. Cele mai multe dovezi de stil personal derivă din modul
în care fiecare individ se raportează la aceste conţinuturi. Datorită combinaţiei de inteligenţe, unii copii
sunt interesaţi , gânditori şi angajaţi în activităţi pe anumite conţinuturi în timp ce aceeaşi copii devin
irascibili,impulsivi şi neatenţi pe alte conţinuturi.(adaptare din Frames of Mind,1993, reeditată la

aniversarea a 10 ani)

Întrebare: Cum recunoaştem diferitele tipuri de inteligenţe ?

Cel care:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiind atenţi la noi înşine şi la cei din jur!
Gândeşte în cuvinte
are o bună memorie pentru nume, locuri , date,etc.
îi place să citească, să scrie şi să spună poveşti
înţelege ordinea şi sensul cuvintelor
explică uşor
are un umor lingvistic remarcabil
convinge uşor ,este persuasiv în vorbire şi scriere
face analize metalingvistice cu uşurinţă

manifestă inteligenţa verbal – lingvistică.
Exerciţiu de autocunoaştere

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
• Înţeleg uşor ordinea şi sensul cuvintelor?
• Sunt convingător atunci când intervin în cursul unei acţiuni?
• Am umor?
• Am tendinţa de a explica celor din jur?

Cel care:
•

are plăcerea de a rezolva probleme, de a lucra cu cifre
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•
•
•
•

raţionează inductiv şi deductiv
are un bun discernământ în ceea ce priveşte relaţiile şi conexiunile
realizează calcule complexe
are gândire ştiinţifică

manifestă inteligenţă logico-matematică.
Exerciţiu de autocunoaştere

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
•
•
•
•
•

Recunosc tipare abstracte?
Pot realiza calcule complexe?
Deduc uşor relaţii şi conexiuni?
Am o gândire ştiinţifică?
Cauţi să îţi secventezi demersurile în mod logic?

Cel care:
•
•
•
•
•
•

are imaginaţie activă
îşi formează imagini mentale(vizualizează)
se orientează uşor în spaţiu
recunoaşte relaţii şi obiecte spaţial
are percepţii corecte din diferite unghiuri
reprezintă uşor grafic prin pictură, desen, sculptură

manifestă inteligenţă vizual-spaţială.
Exerciţiu de autocunoaştere

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
•
•
•
•
•

Am o imaginaţie activă?
Formez imagini mental?
Mă orientez uşor în spaţiu?
Am o percepţie corectă din diferite unghiuri?
Recunosc relaţiile dintre obiecte în spaţiu?

Cel care:
•
•
•
•

poate controla în mod voluntar mişcările corpului
îşi poate programa mişcări ale corpului
face uşor legătura dintre corp şi minte
are abilităţi mimetice

manifestă inteligenţă corporal-kinestezică.
Exerciţiu de autocunoaştere
Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
•
•
•

Îmi pot controla în mod voluntar mişcările?
Am abilităţi mimetice?
Pot să îmi programez mişcările?

Cel care:
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•
•
•
•
•

apreciază structura muzicii şi a ritmului
are “scheme” sau “cadre” pentru auzirea muzicii
este sensibil la sunete şi tipare vibraţionale
recunoaşte, creează şi reproduce sunete, ritmuri,muzică, tonuri şi vibraţii
apreciază calităţile caracteristice ale tonurilor şi ritmurilor

manifestă inteligenţă muzical-ritmică.
Exerciţiu de autocunoaştere

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
•
•
•
•

Apreciez structura muzicii?
Formez scheme în minte atunci când aud muzica?
Sunt sensibil la sunete, melodie şi ritm?
Sesizez calitatea tonului vocii de exemplu?

Cel care:
•
•
•
•
•
•

comunică eficient verbal şi non-verbal
este sensibil la sentimentele,temperamentul şi motivaţia celor din jur
optează pentru lucrul în cooperare
le place să lucreze în grup
dau dovadă de înţelegerea perspectivelor celorlalţi
sunt capabili să cedeze şi să păstreze sinergie

manifestă inteligenţă interpersonală.
Exerciţiu de autocunoaştere

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
•
•
•
•

Lucrez bine în grup?
Îmi place să învăţ împreună cu cineva?
Am abilitatea de a discerne între intenţiile şi comportamentele celorlalţi?
Pot să “mă pun în locul celuilalt ?”

Cel care:

•
•
•
•
•
•

are capacitate de concentrare
tendinţă de a reflecta asupra realităţii înconjurătoare şi a naturii umane
îşi dezvoltă uşor abilităţile metacognitive
sunt conştienţi de propriile sentimente
are simţul transpersonal al sinelui
are abilităţi de gândire şi raţiune de ordin superior

manifestă inteligenţă intrapersonală.
Exerciţiu de autocunoaştere

Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:
• Mă concentrez uşor?
• Reflectez des la ce mi se întâmplă?
• Sunt capabil să exprim diferite sentimente?
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Cel care:
•
•
•
•

are dezvoltat simţul de comuniune cu natura
recunoaşte şi clasifică uşor membri a diferite specii
apreciază impactul naturii asupra sinelui şi a sinelui asupra naturii
recunoaşte tipare şi comportamente

manifestă inteligenţă naturalistă.

Exerciţiu de autocunoaştere
Reflectează şi răspunde la următoarele întrebări:

• Mi se spune că dau gust bun mâncărurilor?
• Îmi place natura?
• Prefer tratamentele naturiste?
Îmi place să descompun în elemente şi să recompun textele de învăţat?

Care sunt oportunităţile de instruire pe care le oferă această teorie ?
Pot fi identificate cel puţin trei modalităţi prin care această teorie poate fi folosită de către educatori:
1. Cunoaşterea profilul de inteligenţă al elevilor pentru cultivarea potenţialului bio-psihologic al
fiecărui elev.
2. Examinarea strategiei proprii de instruire din perspectiva diferenţelor de potenţial uman
3. Contribuţie la instruirea diferenţiată a elevilor în conformitate cu profilul lor de inteligenţă.

Oportunitatea 1: Cunoaşterea profilului de inteligenţă a elevilor.
În tabelul de mai jos se găsesc scurte descrieri ale copiilor care manifestă anumite înclinaţii, talente,”
inteligenţe” precum şi câteva repere privitoare la modul în care se pot identifica, stimula şi dezvolta
acestea.

Cum se manifestă
elevul?
VERBAL/
LINGVISTIC
•
are o bună
memorie pentru
nume,locuri,
date,etc.
•
îi place să
citească,
să scrie şi să
spună poveşti
•
înţelege ordinea şi
înţelesul cuvintelor
•
explică uşor
•
are un umor
lingvistic
remarcabil

Cum gândeşte
elevul?
În cuvinte/
sintagme
în propoziţii/
fraze
în metafore
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Ce îi place să
facă ?

Zone de
performanţă

Zone de
intervenţie

Profil de
învăţare

Să citească
Să scrie
Să
povestestescă
Să se joace cu
cuvintele
Să participe la
jocuri lingvistice

În povestit,
descrieri, metafore
În a-şi aminti:
nume de persoane
nume de locuri
date
amănunte/ detalii

Prin :
cărţi, casete

-spunând
-auzind
-citind
-vazând
cuvinte

-jurnal
- daloguri, discuţii
-dezbateri
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•
•

convinge uşor,
este persuasiv în
vorbire şi scriere
face analize
metalingvistice cu
uşurinţă

LOGIC/ MATEMATIC
•
•
•

•
•

îi place să rezolve
probleme, să
lucreze cu cifre
raţionează inductiv
şi deductiv
are un bun
discernământ în
ceea ce priveşte
relaţiile şi
conexiunile
realizează calcule
complexe
are gândire
ştiinţifică

VIZUAL/ SPAŢIAL
•

are imginaţie
activă
•
îşi formează
imagini
mentale(vizualizea
ză)
•
se orientează uşor
în spaţiu
•
recunoaşte relaţii
şi obiecte spaţial
•
percepţii corecte
din diferite
unghiuri
•
reprezintă uşor
grafic prin pictură,
desen, sculptură
MUZICAL/
RITMIC
•
apreciază
structura muzicii şi
a ritmului
•
are “scheme” sau
“cadre” pentru
auzirea muzicii
•
este sensibil la
sunete şi tipare
vibraţionale
•
recunoaşte,crează
şi reproduce
sunte,ritmuri,muzi
că,tonuri şi vibraţii
•
apreciază calităţile
caracteristice ale
tonurilor şi
ritmurilor
CORPORAL/
KINESTEZIC
•
poate controla în

în raţionamente
în formule şi
algoritmi

în imagini
în forme
în culori

prin ritmuri
prin melodii

prin senzatii
somatice
prin gesturi şi
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Să lucreze cu
numere
Să formuleze
întrebări
Să găsească
explicatii
să caute structuri
şi relatii
Să
experimenteze
Să calculeze
Să rezolve
probleme de
logică

- matematica
- logica
- raţionamente
- rezolvare de
probleme

-materiale cu care
să experimenteze
- materiale
ştiinţifice/ de
laborator
- excursii la
muzeul de ştiinţe,
observator

Algorit
mizând
- operând cu
structuri
abstracte
- cautând
relaţii logice

să deseneze, să
proiecteze, să
construiescă
să viseze cu
ochii deschisi
să folosească
imagini,desene,
poze pentru a se
exprima
diapozitive

-a-mi imagina
lucruri
- a sesiza schimbari
- a citi hărti, grafice
- jocuri puzzle,
labirinturi

-imagini,
diapozitive
- filme, video
- jocuri LEGO,
puzzle
- carţi illustrate,
labirinturi
- jocuri de
imaginaţie
- vizite la muzeul
de artă

vizualizând
- folosindumi ochii
- lucrând cu
imagini/
culori

Să cânte,
să fredoneze
melodii
să fluiere
să asculte
muzica
să cânte la un
instrument
muzical
să bată ritmul
să fie punctual

-a recunoaşte
sunete
- a invăţa
sunete/melodii
- a-mi aminti
melodii
- a ţine ritmul
- a sesiza tonuri si
ritmuri

-timp de cântat
- ore de muzică
- mers la concerte
- instrumente
muzicale

-prin ritm
- prin melodii
- cu ajutorul
sunetelor
- prin muzică

Să se mişte,
Să gesticuleze
Să atingă si sa

-activitati fizice
(sporturi)
- dans / actorie

-locuri de rol
- miscare, sport,
jocuri

-prin mişcare
- prin
atingere
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•
•
•
•

mod voluntar
mişcările corpului
îşi poate programa
mişcări ale
corpului
face uşor legătura
dintre corp şi
minte
are abilităţi
mimetice
funcţii corporale
imbunătăţite

NATURALIST
•
are dezvoltat
simţul de
comuniune cu
natura
•
recunoaşte şi
clasifică uşor
tipare şi
comportamente
•
apreciază impactul
naturii asupra
sinelui şi a sinelui
asupra naturii
INTERPERSONAL
•
comunică eficient
verbal şi nonverbal
•
este sensibil la
sentimentele
motivaţia celor din
jur
•
optează pentru
lucrul în cooperare
•
dau dovadă de
înţelegerea
perspectivelor
celorlalţi
•
sunt capabili să
creeze şi să
păstreze sinergie
INTRAPERSONAL
•
are capacitate de
concentrare
•
tendinţă de a
reflecta asupra
realităţii
înconjurătoare şi a
naturii umane
•
îşi dezvoltă uşor
abilităţile
metacognitive
•
sunt conştienţi de
propriile
sentimente
•
simţul
transpersonal al
sinelui
•
abilităţi de gândire
şi raţiune de ordin
superior

mişcări

prin elemente
din natură
prin forme
naturale
în categorii/
clasificări

-prin raportare la
alţii
- verificandu-mi
ideile prin ale
altora

-in relatiile cu
propriile nevoi,
sentimente si
scopuri
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pipăie obiecte
Să folosească
limbajul trupului
Să lucreze cu
mâinile
Să danseze

- activitati
mestesugaresti

- experiente
tactile
- ocazii de a
construi
- invăţare
experienţială

- prelucrând
informaţia
prin senzaţii
corporale

Să observe
animale şi plante
să facă
experiente
să clasifice
să se ocupe de
grădinărit

-a ingriji
plante/animale
- încadra in
categorii
- a observa
deferenţe

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

-clasificând
- incadrând
în categorii
- observând
evoluţii

Să aibă mulţi
prieteni
Să discute cu
oamenii
Să facă parte
din grupuri cu
interese comune
Să organizeze şi
să conducă
Să negocieze, să
manipuleze
oamenii
Să participe la
evenimente

-a inţelege oamenii
- organizare si
conducere
- comunicare
- a manipula pe
alţii
- a media conflicte

-prieteni
- jocuri de grup
- intalniri,
activitati de grup
- activităţi în
comunitate
- ucenicie

comparând
- stabilind
relaţii
- discutând,
punând
intrebări
- cooperând/
in echipă
- impărtăşind

Să lucreze singur
să îşi urmărească
propriile interese
Să se
autoevalueze
Să se planifice să
reflecteze

-a ma cunoaşte/
inţelege
- a-mi urma
instinctul
- a-mi urmări
interesele proprii
- a fi original
- a mă axa pe
propriile
visuri/sentimente

-locuri secrete
- singuratate
- opţiuni
- proiecte
individuale

-învaţând
singur
- prin
proiecte
individuali
zate
- în ritmul
propriu
- având
propriul meu
spaţiu
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Oportunitatea 2. Examinarea strategiei proprii de instruire
1. CUNOAŞTEREA PROPRIULUI PROFIL DE INTELIGENŢĂ
Th. Amstrong (1994) consideră că înainte de a aplica un model de învăţare în clasă educatorii ar trebui să
îl aplice asupra propriei persoane. Astfel, înainte de a aplica Teoria Inteligenţelor Multiple în clasa se
recomandă a se determina propriul profil de inteligenţe. Pentru acest lucru aveţi inventarul de mai jos pe
care îl puteţi utiliza ca pe un mic test de diagnoză.
Scopul activităţii: Să se identifice dominantele profilului de inteligenţă personal.
Instrucţiune: În tabelul de mai jos se găseşte un număr de activităţi.
Pas 1.Adăugaţi la această listă o activitate preferată.
Pas 2.Incercuiţi acele activităţi care vă atrag.Opţiunile nu sunt limitate ca număr.
Pas 3. Analizaţi modul în care vă implică activitatea din perspectiva inteligenţelor multiple.
De exemplu:
• Din ce perspectivă îmi place grădinăritul?
1. pentru că îmi place să sap în grădină -perspectivă corporal-kinestezică
2. îmi place să plantez-perspectivă naturalistă
3. îmi place să aranjez spaţiul pe culori, forme-perspectivă vizual spaţială
4. îmi place că pot să lucrez singur în grădină, aşa mă relaxez-perspectivă intrapersonală
5. îmi place liniştea, sunetele naturii-perspectivă muzical-ritmică
6. îmi place, dacă ieşim la lucru cu familia, cu prietenii-perspectivă interpersonală
Activităţile pot să ne atragă din diferite perspective.Dacă grădinărilul este o activitate preferată
nu înseamnă în mod neaparat necesar că una din dominantele de inteligenţă este cea naturalistă
după cum reiese din exemplul de mai sus.
După ce aţi analizat fiecare activitate din perspectiva diferitelor tipuri de inteligenţe implicate
completaţi coloanele corespunzătoare lor pentru fiecare activitate selectată.Veţi obţine voturi mai
multe pentru un anumit numar de inteligenţe pe care le puteţi considera dominate.
Informaţia obţinută vă ajută să identificaţi căile prin care reuşiţi să rezolvaţi probleme mai uşor
Aveţi de asemena informaţii despre ce fel de activităţi să nu angajaţi pentru o miză mare.
Activitate
preferată

Verballingvistică

Logicomatema
tică

Vizual spaţială

Muzicalritmică

Corporal
Kinestezică

Intra
personală

Inter
personală

Naturalistă

IMI PLACE
Ţin un jurnal
personal
Să fac fotografii
Să ascult
muzică
Sunt terapeutul
familiei
Să lucrez la
calculator
Grădinăritul
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Să construiesc renovez
Să dansez
Să merg în
excursie
Să merg la
teatru
Să gătesc
Să pescuiesc
Să particip la
sporturi de
echipă
Să scriu poezii

...................
Activitatea se poate desfăşura împreună cu un partener cu care se discută şi prin acesta se
conştientizează mai uşor perspectiva din care optăm pentru o activitate sau alta.
INTERPRETARE
Odată ce se ştiu mai multe lucruri despre propriul profil de inteligenţe, opţiunile individuale în proiectarea
şi realizarea lecţiei pot avea un impact mai mare asupra elevilor. Scopul inventarului propriu de
inteligenţe multiple este ca prin experienţa trăită să înţelegem ce important este să angajăm prin lecţie
tipuri de activităţi de învăţare diferite în conformitate cu individualităţile reale ale elevilor.
Planul de lecţie IM
o

Pasul 1 în elaborarea planului de lecţie din perspectiva IM este formularea unor întrebări
care să ne ajute să descoperim oportunităţile prin care putem implica cât mai multe
inteligenţe la oră.

Întrebări posibile:
1. Cum pot să folosesc cuvântul scris sau vorbit la oră ?
2. Cum pot să includ calcule, gândirea critică, clasificări în cadrul lecţiei?
3. Cum pot să folosesc culorile, graficele, organizatori grafici, desenul în diferite momente ale lecţiei?
4. Când pot să folosesc ritmuri diverse, sunete specifice din mediul înconjurător, muzica ?
5. La ce moment al lecţiei ar fi potrivit un exerciţiu de învăţare bazat pe mişcare, dramatizare?
6. Când este important să utilizez timpul şi spaţiul de învăţare în mod individual?
7. Când folosesc lucrul în perechi şi grup mic şi care sunt criteriile pe baza cărora alcătuiesc
grupurile?
8. Când pot să utilizez tipare, clasificări şi diverse asociaţii cu mediul înconjurător, cu viaţa de fiecare
zi?

o

Pasul 2 în planificarea lecţiei este enumerarea metodelor şi procedeelor pe care le folosim cel
mai des pentru a identifica tipurile de inteligenţe pe care le activăm cel prin intermediul
acestora. Pentru identificarea, stimularea sau dezvoltarea abilităţilor cognitive multiple se
recomandă folosirea unui meniu instrucţional cât de diversificat. Este o condiţie de bază în noua
abordare strategică a lecţiei.
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Pentru diversificarea metodologiei de lucru folosite la clasă propunem o activitate de autoevaluare prin
care alcătuind lista de metode, tehnici şi procedee pe care le utilizăm frecvent în instruire pe acestea să
le asociem cu categoriile de inteligenţă enumerate mai jos.
EXEMPLU
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Corporal
Kinestezică

activităţi de vizualizare
prelegere interactivă
folosirea de organizatori grafici
demonstraţii ştiinţifice
dezbaterea
jocuri de cuvinte
excursii tematice în teren
mima
învăţarea pe perechi
asaltul de idei
ţinerea unui jurnal personal
povestire
jocuri de gândire logică
joc de rol
confecţionare de colaje
scrierea unui eseu pe suport muzical
studiu de caz

Intrapersonală

Interpersonală

Lingvistică

Logicomatematică

Muzicală

Spaţială

Naturalistă

Se recomandă a se lucra împreună cu colegi de diferite discipline pentru a observa diferenţele
individuale în alegerea metodologiei de lucru la clasă precum şi pe cele care derivă din specificul
disciplinei predate.
o

Pas 3. Faceţi-vă însemnări pentru a vă reaminti când şi cum să folosiţi fiecare inteligenţă în
lecţie. Se poate folosi un grafic pentru fiecare zi şi un grafic pentru o săptămână. La sfârşitul
unei săptămâni controlaţi să vedeţi dacă v-aţi concentrat pe cele 8 tipuri diferite de
inteligenţă. Ce schimbări, dacă sunt aţi dori să faceţi în metoda de predare? De ce? De ce nu?

Inteligenţe

Activate
Da/Nu

CorporalKinestezică
Intrapersonal
Interpersonal

Verbal-Ligvistică
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Motivul
(EXEMPLE)
• pentru a stimula
mobilitatea
• a dezvolta
capacităţi de
autocunoaştere
• a dezvolta
sensibilitatea la
sentimentele celorlalţi
• interanţiunea
eficace cu
ceilalţi
• a folosi
limbaje şi
cuvinte
diferite

Descrierea activităţii de
învăţare

Ce fac elevii ?
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pentru a
explica un
înţeles
• a aborda
problemele logic
• a dezvolta
sensibilitatea
la sunetele
din mediul
înconjurător
şi la tipurile de ritm,
nivelul
sunetului şi
al timbru
•pentru a percepe
lumea vizuală şi
spaţială
corect
• a dezvolta
sensibilitatea
la lumea
naturală
pentru a vedea
conexiuni
în mediul înconjurător

LogicoMatematică
Muzical-Ritmică

Vizual-Spaţială

Naturalistă

Folosind un asemenea exerciţiu de observare se poate constata că sunt perioade lungi de timp în care nu
reuşim să activăm decât un numar minim de abilităţi cognitive fiind că de cele mai multe ori conţinutul
lecţiei nu favorizează acest tip de abordare.
o

Pas 4. Indiferent de specificul conţinuturilor informaţionale se recomandă exerciţii de
proiectare în vederea dezvoltării competenţei de diversificare a strategiei de instruire prin
filtrul inteligenţelor multiple.

Îmbogăţirea strategiei didactice personale ar trebui să fie o constantă în dezvoltarea
profesională continuă a cadrelor didactice.
Mai jos sunt prezentate câteva exerciţii de proiectare.
REFLECTAŢI!

Exerciţiul 1

Obiectiv: Recunoaşterea formelor din mediul înconjurător
Procedura.
o ETAPA 1. Se împarte clasa în mai multe grupuri de câte 4-5 participanţi.Fiecare grup primeşte o
revistă. Ca sarcină de lucru, fiecare grup are de depistat toate cercurile din 2 imagini
preselectate.
o ETAPA 2. Instrucţiune: Imaginaţi-vă că trăiţi într-o lume fără cercuri. Desenaţi/scrieţi un scurt
text literar/faceţi un colaj/jucaţi o scenetă despre o lume fără cercuri.
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Care sunt inteligenţele activate?
Exerciţiul 2
Obiectiv: Adecvarea sistemului numeric la activităţile cotidiene
Procedură: Timp de o săptămână elevii înregistrează prin diferite modalităţi (înregistrare contabilă,
desen, eseu, jurnal, calendar) cum sunt folosite numerele în viaţa de fiecare zi (numere de telefon, scoruri
la meciuri, banii într-un magazin).
Care sunt inteligenţele activate ?

Exerciţiul 3
Obiectiv: Recunoaşterea istoriei vieţii unui om într-o biografie
Procedură: Discutaţi cu copii despre viaţa lor şi despre ce ar dori să aibă în povestea vieţii lor.
Instrucţiune: Scrieţi, desenaţi, povestiţi, contabilizaţi, elaboraţi formula matematică, ilustraţi prin colaje
povestea vieţii voastre.
Care sunt inteligenţele activate?

Exerciţiul 4
Obiectiv: Pregătirea elevilor pentru analiza unui text literar despre toamnă.
Procedură: Elevii sunt invitaţi să aleagă una din activităţile specifice de mai jos, după interesul personal.
1. Scrieţi o poezie despre toamnă.
2. Scrieţi un eseu reflexiv.
3. Alcătuiţi un album cu fotografii.
4. Alcătuiţi un calendar al evenimentelor specifice toamnei.
5. Găsiţi 4 autori din literatura universală care au scris despre toamnă şi prezentaţi un fragment de
text literar.
6. Alcătuiţi un catalog al florilor de toamnă.
7. Realizaţi un grafic al temperaturii pe o perioadă de o săptămână şi prezentaţi un raport asupra
fenomenelor naturale de toamnă.

Proiectul se realizează în mod diferenţiat, în aşa fel încât fiecare elev să fie pregătit şi
motivat pentru a lucra cu textul literar care urmează să fie studiat.

Indiferent de paşii recomandaţi este o certitudine că fiecare cadru didactic interesat de lecţia IM va folosi
valenţele educative ale teoriei după stilul personal de instruire. Unii vor folosi TIM ca:
• punct de intrare în lecţie
• alţii integrându-l în sarcina de lucru pentru casă
• iar alţii vor încerca să angajeze un meniu instrucţional diversificat în vederea stimulării şi
dezvoltării potenţialului cognitiv multiplu al elevilor pe tot parcursul lecţiei
• proiectul IM poate fi o opţiune pentru aplicarea abordării unei teme din perspective diverse
• centrele de învăţare se pot organiza pe tot parcursul unei unităţi de învăţare
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Nu există reţetă şi nici o cale unică de urmat.
Importantă este:
• înţelegerea teoriei şi a semnificaţiei sale pentru procesul de învăţare al elevului
• înţelegerea profilului de inteligenţă personal şi al elevilor pentru stimularea şi
dezvoltarea acestora
• informaţiile obţinute despre propriul stil de predare
• adecvarea stilului personal de predare la stilul de învăţare al elevilor
E nevoie de:timp, răbdare, imaginaţie, creativitate, implicare.

Dacă putem mobiliza spectrul de abilităţi umane, nu numai că ne vom simţi mai competenţi, dar şi mai
aproape de marea comunitate a celor care lucrează bine spre binele personal şi al celorlalţi.
Oportunitatea 3: Instruirea diferenţiată a elevilor în conformitate cu propriul profil de
inteligenţă
Odată instaurată viziunea pluralistă asupra inteligenţei umane, odată obţinute rezultate spectaculoase în
domeniul capacităţilor cognitive multiple şi a inteligenţei emoţionale s-a realizat trecerea la o nouă
abordare a instruirii: instruirea diferenţiată.
Instruirea diferenţiată se bazează în mod prioritar pe teoria propusă de Howard Gardner în 1983. În
accepţiunea sa este foarte important a se învăţa diversitatea în şcoală pentru a o aplica în viaţă. Autorul
Teoriei Inteligenţelor Multiple, porneşte de la observaţia conform căreia unii copii deştepţi nu au avut
rezultate bune la şcoală ca de exemplu: Picasso, Einstein, Spielberg, Mozard, Freud, Darwin. Studiind felul
în care aceşti oameni au devenit celebrităţi, cum au rezolvat probleme specifice s-a ajuns la concluzia că
au apelat la diferite combinaţii de inteligenţă pentru rezolvarea acestora.
Utilitatea acestei observaţii pentru educatori: Este un argument în favoarea acceptării premisei
conform căreia elevii nu învăţă în acelaşi mod, au cel puţin potenţial stiluri şi atitudini diferite. Aşadar,
pentru a le facilita succesul în viaţă trebuie să le vedem unicitatea prin valori personale, prin profilul de
inteligenţe, prin gradul de maturizare emoţională. Să îi ajutăm să îşi descopere propriile interese şi nevoi.
În consecinţă: Instruirea

diferenţiată nu renunţă la un program unic de instruire, la obiective şi
conţinuturi comune, dar creează situaţii de învăţare favorabile fiecărui individ. Altfel spus, călătoria
elevului poate avea rute diferite însă destinaţia rămâne aceeaşi.
RUTA DIFERENŢIATĂ PRIN CELE 8 INTELIGENŢE!

Instruirea diferenţiată prin proiecte IM
Proiectele elevilor sunt o sursă foarte generoasă de obţinere de date pentru stabilirea demersurilor
stategice de diferenţiere a instruirii elevilor. Fiecare elev ar trebui să participe la elaborarea unor
proiecte personale, alese individual nu impuse de către cadrele didactic în raport cu tema în curs,
proiecte care se vor prezenta şi eventual filma. În timp rezultă un set de produse individuale care
reprezintă de fapt traseul cognitiv al dezvoltării elevului de-a lungul evoluţiei în şcoală.
PROIECT IM de tratare diferenţiată a elevilor
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O modalitate de lucru sunt proiectele care se pot dezvolta prin centrele de învăţare IM.
Exemplu. Tema de proiect este PĂMÂNTUL. Pentru realizarea proiectului, elevii lucrează în diferite
centre de învăţare.Opţiunile le aparţin.
Ce sunt centrele de învăţare?
o Profesorul poate folosi spaţiul de lucru din clasă împărţindu-l virtual în opt centre de învăţare.
Fiecare centru se centrează pe o dominantă de inteligenţă.
Ce se întâmplă în fiecare centru?
o
o
o
o
o
o
o
o

În Centrul de Construcţii se realizează macheta pământului folosindu-se materiale ilustrative
diverse.
În Centrul Oamenilor de Ştiinţă, grupul lucrează cu concepte geometrice, are de rezolvat
probleme cu acest specific.
În Centrul Oamenilor de Cultură, elevii au de studiat pe această temă în vederea elaborării
unui eseu , a creării unei poezii, articol de ziar,etc.
În Centrul Muzical se poate desfăşura o activitate de ilustrare a sunetelor şi ritmurilor asociate
cu viaţa pe pământ
În Centrul de Artă se ilustrează prin desen şi culori diferite informaţii importante despre
pământ.
În Centrul Comunitar se discută o grilă de întrebări despre pământ şi se negociază răspunsuri
comune , se poate realiza o mini-dezbare,se poate dezvolta un proiect comun pentru comunitate
În Centrul Solitarilor, individual se scrie un eseu creativ pe tema călătoriei în jurul pământului.
În Centrul Naturaliştilor se realizează un proiect de cercetare despre modalităţi optime de a
ocroti pământul.

La termenul la care se prezintă proiectul fiecare grup, prin produsul muncii lor contribuie la cunoaşterea
diferitelor aspecte ale vieţii pe pământ. Apoi se poate trece la studiul lecţiei în ciclul primar sau la
aprofundarea cunoştinţelor prin filtrul disciplinei la care s-a iniţiat proiectul în gimnaziu.
Exerciţiu
Reflectaţi asupra avantajelor:
• Cât de multe informaţii se pot transforma în cunoaştere prin această metodă
• Cât de motivaţi pot să fie elevii dacă pot să lucreze în centrul care le place
• Cât de uşor se poate folosi acest tip de proiect pentru abordarea diferitelor conţinuturi
• .....................................................................................................................................
Anticipaţi dificultăţile
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Instruirea diferenţiată...
o
o
o

Nu are model sau reţetă.
Ţine de un anumit mod de gândire al educatorului şi de o atitudine a lui în realizarea activităţiilor
cu copiii.
Relaţia dintre profesor şi elev este marcată de capacitatea profesorului de a folosi acele strategii
didactice prin care se poate trezi curiozitatea, interesul elevilor pentru cunoaştere prin
recunoaşterea valorii fiecărui individ.
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o
o

Rezultatele reale pot să apară doar dacă angajarea fiecărui elev în procesul de învăţare are
semnificaţie personală.
Acesta este motorul mişcării către clasa diferenţiată şi acest mod de abordare al instruirii dă
semnificaţie Teoriei Inteligenţelor Multiple precum şi altor teorii moderne ale inteligenţei care au
impact în educaţie.
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Dezvoltarea emoţională şi socială
Ştiaţi că programele educaţionale de dezvoltarea inteligenţei emoţionale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formează adulţi responsabili şi capabili să adopte o disciplină pozitivă?
Creează un climat securizant bazat pe încredere în sine şi în ceilalţi?
Promovează comunicarea şi negocierea conflictelor?
Oferă mai multă mulţumire, pace, bucurie şi mai puţin stres?
Dezvoltă simţul echilibrului ca o resursă importantă a diminuării anxietăţii, îngrijorării, fricii şi
a sentimentelor negative?
Ajută la învăţarea şi practicarea autodisciplinei, disciplinei pozitive, a responsabilităţii şi
sănătăţii emoţionale?
Dezvoltă o mai bună pregătire pentru viaţă?
Susţine exersersarea abilităţii de a conştientiza emoţiile, de a înţelege şi aprecia sentimentele
celorlalţi?
Determină manifestarea unei atitudini flexibile, generoase, empatice?
Implică gestionarea optimă a resurselor de timp

“ Iată care e taina mea: Limpede nu vezi
decât cu inima.
Ochii nu pot să pătrundă în
taina lucrurilor.”
Antoine de Saint-Exupery
Inteligenţa emoţională în clasă
Care abilităţi reprezintă cele mai bune elemente de predicţie pentru succesul şcolar şi succesul în viaţă?
De ce unii copii devin adulţi realizaţi din punct de vedere profesional şi al relaţiilor sociale, în timp ce alţii
cu un bagaj educaţional performant şi competent şi rezultate şcolare similare nu reuşesc să dezvolte
relaţii sociale, nu sunt satisfăcuţi de carierele lor şi suferă de depresii?
Un număr mare de educatori recunoaşte faptul că elevii care beneficiază exclusiv de pregătire şcolară pot
fi „neechipaţi” pentru provocările viitoare, atât ca indivizi cât şi ca membrii ai societăţii- nu este suficient
doar să fie hrănită mintea.
Studiile arată că IE este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale copiilor, pentru succes faţă de
inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice.
Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună capacitate de adaptare a individului la mediu
care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extraordinar pe care il are folosirea inteligentă a
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emoţiilor. Teoriile moderne despre inteligenţă s-au dezvoltat prin observarea faptului ca individul uman
pe parcursul vieţii este într-o permanentă dezvoltare personală care pentru a avea succes ar trebui să
îndeplinească anumite condiţii. Aceste condiţii de realizare a succesului în viaţă depind de abilităţi care se
formează pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de
discipline.

Urmărind ceea ce scriu oamenii de ştiinţă despre inteligenţă se observă interesul special acordat
inteligenţei emoţionale şi sociale care se referă la abilitatea de a te înţelege pe tine şi de a-i înţelege
pe ceilalţi.Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la
sfârşitul anilor de şcoală, elevii sunt nepregătiţi să facă faţă provocările vieţii de fiecare zi, atât ca indivizi
cât şi ca membrii ai societăţii. Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu
este suficientă pentru a avea succes şi a fi fericit.
În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu,
respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea. Prin
învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a copiilor este dezvoltată, constituind un bagaj
enorm pentru viitorul lor personal şi profesional.
Ce este inteligenţa emoţională (IE)?

În anii ‘80, Howard Gardner, în teoria inteligenţelor multiple a identificat inteligenţa interpersonală şi
inteligenţa intrapersonală, care combinate reprezintă ceea ce nouă ne este cunoscut astăzi sub numele de
IE.
Termenul a fost folosit pentru prima dată de Peter Salovey, profesor şi psiholog la Universitatea Yale şi
John Mayer, profesor şi psiholog la Universitatea din New Hampshire. Mai târziu Daniel Goleman, tratează
cu succes noul domeniu în lucrările sale, astăzi de referinţă.
Inteligenţa emoţională este abilitatea individului de a recunoşte, identifica, conştientiza, exprima şi controla
emoţiile.

Folosirea inteligentă a emoţiilor înseamnă :
• Stăpânirea impulsurilor emoţionale
• Receptivitate la sentimentele celuilalt
• Citirea emoţiilor celorlalţi
• Asigurarea echilibrului emoţional personal
• Gestionarea şi negocierea conflictelor
• Păstrarea relaţiilor interpersonale pozitive
Ce spun cercetătorii despre inteligenţa emoţională?
•

Într-un experiment („al bomboanelor”) din 1960, nişte copii de 4 ani au avut de ales între a
aştepta câteva minute şi a lua o bomboană, până când un cercetător va reveni în cameră şi le va
oferi două bomboane. Aceştia au fost monitorizaţi până când au absolvit liceul. Au observat că cei
care au fost echilibraţi emoţional, au amânat recompensa, au dat dovadă de autocontrol şi
stăpânire de sine au rezultate mai bune şi sunt mai competenţi la şcoală şi în viaţa cotidiană.
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Cercetările arată că dezvoltarea emoţională a elevilor este decisivă pentru succesul şcolar şi
pentru reuşita în viaţă.
•

În 1985, Wayne Leon Payne, absolvent al unui colegiu de arte liberale alternative din Statele
Unite ale Americii, includea termenul de inteligenţă emoţională în titlul lucrării sale de doctorat.
Aceasta pare să fie prima apariţie academică a acestui concept care este definit de autor ca o
abilitate care implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă.

•

La întrebarea „Ce înţeleg oamenii de pe stradă că este o persoană inteligentă?” Sternberg
(1988) răspunde: cei ce reuşesc să depăşească obstacolele zilnice, cei care au abilitatea a
înţelege şi de a stabili relaţii cu oamenii. Se numeşte inteigenţă socială.

•

De asemenea, D. Wechsler, autorul testelor standardizate de inteligenţă apreciază că adaptarea
individului la mediu se realizează atât prin elemente cognitive, cât şi prin cele non-cognitive, cum
ar fi: afectiv, social, personal.

S-au structurat trei direcţii de analiză a inteleligenţei emoţionale care completează istoria
conceptului, după cum urmează:
1. În anii 1990, doi psihologi, John D. Mayer (University of New Hampshire) şi Peter Salovey
(University of Yale), au publicat articole în două reviste de specialitate, încercând să dezvolte o metodă
ştiinţifică de măsurare a diferenţelor dintre abilităţile oamenilor în domeniul emoţiilor. Ei au descoperit că
unii dintre noi, obţin scoruri mai bune decât alţii la identificarea propriilor sentimente, recunoaşterea
emoţiilor celorlalţi şi rezolvarea problemelor care implicau emoţiile.
După aceasta, cei doi profesori au dezvoltat două teste de măsurare pentru ceea ce ei numeau
„inteligenţă emoţională”. Deoarece aproape toate articolele au apărut în comunitatea academică, numele
lor şi rezultatele cercetărilor nu sunt foarte cunoscute spre deosebire de Daniel Goleman.
Mayer, Salovey şi un alt coleg, David Caruso definesc inteligenţa emoţională ca “abilitatea de a
procesa informaţiile despre emoţii: identificarea, asimilarea, înţelegerea şi managementul acestora.”
(Mayer, Cobb, 2000).
Ariile inteligenţei emoţionale descrise de ei sunt:
Identificarea
emoţiilor
Utilitatea
emoţiilor

Abilitatea de a recunoaşte propriile emoţii, sentimente dar şi pe ale celor din
jurul nostru, precum şi identificarea lor în diferite persoane, obiecte, artă,
poveşti, muzică sau alţi stimuli.
Abilitatea de a genera, folosi şi simţi o emoţie ca necesară în comunicarea
sentimentelor sau angajarea ei în alte procese cognitive. (gândire, decizii).

Înţelegerea
emoţiilor

Implică abilitatea de a pune în relaţie emoţiile cu alte senzaţii mentale, de
exemplu gust şi culoare (angajarea în munca artistică) şi folosirea emoţiilor
în rezolvarea de probleme. (integrarea emoţiilor în gânduri)
Abilitatea de a înţelege informaţiile despre emoţii, de a înţelege
„combinatorica” emoţiilor, progresul prin tranziţiile relaţionale.
Implică rezolvarea problemelor emoţionale prin cunoaşterea emoţiilor
asemănătoare sau diferite, dar mai ales prin ceea ce acestea transmit sau
semnifică.
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Managementul
emoţiilor

Abilitatea de a fi deschis(ă) faţă de sentimente şi de a le adapta propriei
persoane şi emoţiilor celorlalţi pentru promovarea creşterii şi dezvoltării
personale.
Implică înţelegerea consecinţelor comportamentelor sociale asupra emoţiilor
şi reglarea emoţiilor în funcţie de nevoile personale şi ale celorlalţi.

În 1997, aceştia consideră că cele 4 arii ale inteligenţei emoţionale sunt distribuite de la simplu la
complex: procese psihologice de bază (ex. identificarea emoţiilor) la procese psihologice integrate (ex.
managementul emoţiilor)
2. Pe baza cercetărilor sale de peste 25 de ani, Reuven Bar-On, profesor doctor la Universitatea din TelAviv, a stabilit în 1992, componentele inteligenţei emoţionale (Mihaela Rocco, 2003):
• aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii, optimism, asertivitate, respect pentru
propria persoană, autorealizare, independenţa
• aspectul interpersonal: empatie, relaţii interpersonale, responsabilitate socială
• adaptabilitatea: rezolvarea problemelor, testarea realităţii, flexibilitate
• controlul stresului: toleranţa la stres, controlul impulsurilor
• dispoziţia generală: fericire, optimism.
3. În schimb, persoana cel mai mult asociată cu termenul de inteligenţă emoţională este psihologul şi
jurnalistul Daniel Goleman.
În cartea sa „Inteligenţa emoţională” (1995), Daniel Goleman cercetează competenţele sociale şi
emoţionale, demonstrează că abilităţile sociale şi emoţionale pot fi dezvoltate, iar copiii implicaţi în astfel
de programe pot beneficia de avantaje pe termen scurt şi lung în ceea ce priveşte starea de bine,
performanţele şi succesul în viaţă. Consideră că există 5 elemente care compun inteligenţa emoţională:
•
•
•
•
•

Conştiinţa de sine: identificarea şi înţelegerea emoţiilor, conştientizarea unei emoţii care se
schimbă, înţelegerea diferenţei dintre gânduri, emoţii şi comportamente, încrederea în sine,
înţelegerea consecinţelor unor comportamente în termeni de emoţii
Autocontrolul: managementul emoţiilor dificile, controlul impulsurilor, managementul
constructiv al furiei, mâniei, dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea,
disciplina
Motivaţia: a fi capabil(ă) să stabileşti obiective şi să le îndeplineşti, optimism şi speranţă în faţa
obstacolelor şi eşecurilor, iniţiativă, optimism, dorinţa de a reuşi, perseverenţă, dăruire
Empatia: a fi capabil(ă) să te pui „în pantofii diferitelor persoane cu care relaţionezi”, cognitiv şi
afectiv, a fi capabil(ă) de a-i înţelege pe ceilalţi, perspectivele acestora, a fi capabil(ă) de a arăta
grijă, atenţie, înţelegerea diversităţii
Managementul relaţiilor sociale: stabilirea şi păstrarea relaţiilor (prieteni), rezolvarea
conflictelor, cooperarea, colaborarea, capacitatea de a lucra în echipă, comunicarea, influenţa,
conducerea (leadership)

Identificaţi exerciţii pe care să le propuneţi la clasă sau colegilor de cancelarie pentru cele 4/5 dimensiuni
al inteligenţei emoţionale cercetate de specialişti.
Dr. Maurice Elias, specialist în psihologia copilului, cercetător şi expert în dezvoltarea emoţională şi socială
de la Rutgers University explică pericolele omiterii programelor sociale emoţionale adresate elevilor, astfel
„multe din problemele şcolilor noastre sunt rezultatul dificultăţilor sociale şi emoţionale de care suferă
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copiii şi ale căror consecinţe continuă să se manifeste.” Copiii în clasă sunt „asediaţi” de un „arsenal” de
emoţii şi sentimente confuze, dureroase şi dăunătoare ceea ce-i împidică efectiv să înveţe.
Sănătatea emoţională este în mod dramatic, factorul predictiv pozitiv nu numai un pentru realizările
academice, succesele şcolare, ci mai ales pentru experienţele productive, care aduc satisfacţii, integrarea
pe piaţa muncii, dezvoltarea unei cariere, reuşita în căsnicie şi în relaţiile cu ceilalţi, starea fizică în
general.

De exemplu, într-o recentă evaluare a unui program de rezolvarea creativă a conflictelor din SUA unde
tehnicile de învăţare social-emoţională au fost „inima” acestei intervenţii s-a observat: scăderea violenţei,
creşterea stimei de sine, îmbunătăţirea abilităţilor de a ajuta pe ceilalţi, asumarea responsabilităţii. După
doi ani de implementare la nivelul şcolii, se remarcă substanţiale aspecte: diminuarea eşecului şcolar,
abandonului şcolar, creşterea participării elevilor la educaţie, reducerea absenteismului şi a ratei
suspendărilor. (Dr. Stanley J. Schneider, 2000)
Experţii recomandă cadrelor didactice, consilierilor şcolari, părinţilor să dezvolte oportunităţile
educaţionale în domeniul socio-emoţional pentru că astfel va creşte capacitatea elevilor de a învăţa, vor
primi instrumente prin care pot aspira la realizări personale şi profesionale şi vor fi abilitaţi să
experimenteze şi să obţină satisfacţii personale.
Înţelegerea şi managementul emoţiilor cuplate cu abilităţile sociale de a relaţiona efectiv cu ceilalţi, de a
negocia, de a rezolva creativ problemele sociale, de a fi efectiv lideri şi colaboratori, de a fi asertivi şi
responsabili sunt în opinia cercetătorilor competenţe sociale şi emoţionale. Acestea pot fi învăţate şi
dezvoltate la orice vârstă, dar cu cât implicarea în programe de dezvoltare socială şi emoţională se
produce cât mai devreme, avantajele sunt mult mai mari.
Inteligenţa emoţională în şcoală - aspecte critice
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrarea unor activităţi care au ca obiective specifice dezvoltarea abilităţilor emoţionale în
programul zilnic şcolar.
Strategia didactică include activităţi specifice de luare a deciziilor, rezolvare de probleme,
rezolvare creativă a conflictelor
Întâlniri de lucru cu colegii de cancelarie pentru discutarea aspectelor pozitve şi negative ale
folosirii acesuti tip de demers formativ
Atitudinea personală este folosită ca model pentru conduita elevilor.
Dezvoltarea profesională continuă necesită participări la forumuri, conferinţe, întâlniri cu
specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale
Promovarea în clasă a activităţilor de grup, în perechi şi individuale cu scopul de a dezvolta
abilităţile sociale şi emoţionale sau ceea ce H. Gardner denumeşte inteligenţa intra şi
interpersonală.
Deschiderea şi toleranţa sunt atitudini fără de care nu se poate dezvolta inteligenţa emoţională
respectiv socială. Fiţi deschişi şi toleranţi în momentele când observaţi schimbarea stărilor şi a
dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi, respectul, atenţia!
Valorizarea inteligenţei socială şi emoţională a elevilor dumneavoastră. ca fiind tot atât de
importantă ca şi dezvoltarea lor cognitivă.
Informarea individuală asupra resurselor existente pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale
este un aspect al procesului de dezvoltare profesională continuă.
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Paşi pentru dezvoltarea inteligenţa emoţională în clasă

‘Trebuie să ceri de fiecare dată ceea ce poate fiecare să dea.”

Micul Prinţ, Antoine de Saint-Exupery

Nivelul coeficientului de inteligenţă emoţională al cadrelor didactice este de departe variabila cea mai
importantă pentru crearea în clasă a unui mediu sănătos din punct de vedere al inteligenţei emoţionale.
Este evident că profilul unui cadru didactic de succes, inteligent emoţional presupune un bun
management al emoţiilor, mai ales al emoţiilor negative într-un mod autentic, real şi sănătos.
Pas 1. În primul rând, cadrele didactice trebuie să:
•
•
•
•

Îşi identifice propriile sentimente
Să îşi înţeleagă trăirile emoţionale
Să îşi asume răspunderea lor
Să conştientizeze nevoile emoţionale proprii

Pas 2. Apoi să sprijine elevii :
•
•
•
•

Oferindu-le ajutor în analiza sentimentelor prin comunicare
Acordându-le opţiuni şi sprinjin printr-o atitudine pozitivă
Înţelegângu-le şi respectându-le sentimentele prin atitudine
Învăţându-i să îşi rezolve problemele şi din punct de vedere emoţional

Pas 3.Fişă de autoevaluare

„Tu te vei judeca , atunci pe tine însuţi, spuse regele. E lucrul cel mai greu. A te judeca pe tine este mult
mai greu decât a-l judeca pe altul.”
Micul Prinţ, Antoine de Saint-Exupery

Acţiuni de dezvoltare a inteligenţei
emoţionale
1. Evaluează sentimentele tale mai bine decât
să le etichetezi pe cele ale elevilor.

Notează pe o scară de la 1 la 5 gradul de aplicare la clasă al
acţiunilor de dezvoltare al inteligenţei emoţionale la elevi
1-etichetez
5-evaluez
1-comand

2. Exprimă sentimentele în loc să comanzi.
5-exprim
3. Asumă-ţi responsabilitatea pentru
sentimentele tale în loc să-i blamezi pe elevi
pentru ele.

1-tendinţă de blamare

4. Nu uita că respectul se câştigă, nu se cere!

1-pretind respect
5-urmăresc permanent să câştig respectul elevilor

5. Niciodată nu considera un elev lipsit de
valoare!

1-nu mă interesează elevii ci conţinutul de predat

5-îmi asum responsabilitatea sentimentelor personale

5-elevul este în centrul atenţiei mele la oră
1- când mă simt nemulţumit, devin agresiv
6. Cere scuze când simţi că regreţi ceva.
5-când sunt nemulţumit mă analizez şi chiar îmi cer scuze
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7. Încurajează elevii să-şi exprime sentimentele 1-nu vorbim despre emoţii
folosind limbajul emoţiilor. (cuvinte pentru
emoţii)
5-analizez emoţiile şi vorbesc despre ele des
8. Caută cooperarea de tip voluntar în locul
comenzilor directive.

1-folosesc comenzile directive, sunt mai eficiente
5-cooperez în mod voluntar, dezvoltarea elevilor este mai armonioasă

1-nu mă interesează conflictele elevilor
9. Ajută elevii să-şi rezolve conflictele interioare
şi cu ceilalţi.
5-încerc să fiu aproape de elevi şi să îi sprijin în rezolvarea problemelor şi
a conflictelor
10. Validează mai întâi sentimentele elevilor,
înainte de a vă adresa comportamentelor.

1- nu mă preocupă sentimentele elevilor
5-toate interacţinile le urmăresc şi prin filtrul sentimentelor elevilor

PAS 4. Aplicaţii
•

Aplicaţii pentru facilitarea procesului de autocunoaştere

Exerciţiul 1.
Este un set de întrebări critice adresate cadrelor didactice. Se lucrează individual. Apoi se lansează
întrebările în grup şi doar cine doreşte poate să împărtăşească reflecţiile asupra acestor întrebări
colegilor.
1. Cum recunoşti emoţiile ?
2. Care este diferenţa dintre sentimente şi emoţii ?
3. Descrie un moment care a generat o emoţie în timpul orei?
4. Ce fel de sentimente ai faţă de elevii tăi?
5. Când şi cum se manifestă sentimentul de nesiguranţă în şcoală?
6. Ce sentimente crezi că au elevii tăi pentru tine?

Exerciţiul 2.
Este un incident critic. Fiecare participant va scrie un paragraf de 50 de cuvinte în care descrie un gând
care a generat un sentiment, un sentiment care a dirijat o acţiune, un comportament. Se discută în grup
sentimentele alese şi apoi se aleg 2-3 intervenţii complete din partea participanţilor.
Aplicaţie pentru managementul emoţiilor
Atitudinea pozitivă sau negativă transmite mesaje asociate.Dacă ne cunoaştem valorile personale, suntem
conştienţi de ele putem identifica sursa posibilă a emoţiilor pozitive sau negative.Dacă acţiunile noastre nu
sunt conduse în direcţia valorilor principale apare sentimentul de nesiguranţă, frică, deznădejde, stresul se
accentuează. Dacă un cadru didactic are ca valoare prioritară familia este evident faptul că şedinţele de
după-amiază îi crează o stare de disconfort şi dacă în grupul de cadre didactice sunt majoritatea cu
această valoare absenteismul sau nemulţumirea devin dominante. Emoţiile negative se activează, lucru
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uşor de înlăturat în condiţiile în care managementul şcolii beneficiază de această informaţie şi acţionează
în consecinţă.
Astfel, a lucra asupra supărării, fricii, anxietăţii şi a tristeţii este o ţintă. A canaliza sentimentele către o
finalitate pozitivă este o aptitudine cheie.
•
•
•
•

Transmiteţi mesaje pozitive elevilor
Identificaţi sursa mesajelor cu potenţial negativ
Conştientizaţi valorile personale principale, ale dumneavoastră şi ale elevilor
Acţionaţi în armonie cu valorile personale

Exerciţiu
Creaţi oportunităţi de a reflecta asupra emoţiilor declanşate în clasa dvs.! Realizaţi un panou pentru
vocabularul emoţiilor cu titlul: “Ce ne spun emoţiile noastre? În funcţie de informaţiile care apar se poate
ajusta tipul de demers didactic de la diferite ore.

Exerciţiu
Se recomandă atât elevilor cât şi profesorilor realizarea unui jurnal pentru urmărirea emoţiilor care apar în
fiecare zi.
Ce alte abilităţi emoţionale ar fi de educat în şcoală?
În cartea sa “Self Science: The Subject is Me „(2nd edition) Karen Stone McCown et al.1998, Daniel
Goleman oferă o listă considerabilă.Iată câteva sugestii: empatia, comunicarea, cooperarea şi rezolvarea
de conflicte.
•

Empatia - A-ţi şti măsura ta , a celorlaţi şi a situaţiei , acţionând în mod adecvat având o
oarecare perspectivă asupra acestor distanţe este deosebit de important.Identificarea
sentimentelor proprii cu situaţia de rezolvat duce uşor în zone conflictuale.

•

Comunicarea - Cultivarea unor relaţii de calitate are efect pozitiv asupra mediului.Entuziasmul şi
optimismul sunt la fel de contagioase ca şi pesimismul şi negativitatea.A exprima îngrijorări
personale fără supărare sau pasivitate este o abilitate cheie.

•

Cooperarea - Să ştii când să preiei conducerea şi când să urmezi altora.Un leadership eficient
nu se bazează pe dominare ci pe arta de a-i ajuta pe oameni să lucreze împreună spre scopuri
comune. Recunoaşterea valorii contribuţiei celorlalţi şi încurajarea participării lor poate produce
mai mult bine decât a da ordine şi a te plânge.De asemenea este nevoie să îţi asumi
responsabilităţi şi să consecinţele deciziilor şi actelor tale.

•

Rezolvarea conflictelor - Pentru a rezolva conflictele trebuie să înţelegi în primul rând
mecanismele care s-au activat.Spirala conflictului este una care nu permite vizibilitate asupra
sursei conflictului. Abilităţile emoţionale mentionate mai sus sunt de mare ajutor în rezolvare
conflictelor.
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Consecinţele introducerii educaţiei emoţiilor în şcoală
Care ar fi aceste consecinţe? Este posibil acest lucru? Este şcoala locul potrivit pentru acest aspect?
Cercetările ştiinţifice arată că emoţiile se formează în principal de la naştere până la adolescenţă. Şi după
ce se formează apare o altă etapă necesară şi anume, identificarea lor, înţelegerea lor, acceptarea lor,
asocierea lor cu acţiunile curente. Acest lucru se manifestă şi se poate educa cel mai bine în şcoală.
Pentru a avea tineri cu un comportament inteligent din punct de vedere emoţional şi social este decisiv
să fim foarte atenţi la ce lucrăm şi cum lucrăm cu ei în şcoală. Introducerea strategiilor de dezvoltarea
inteligenţei emoţionale în şcoală şi a abilităţilor cognitive multiple pare să producă o schimbare radicală!
Faptul că şcoala ar fi rezistentă la schimbare este o prejudecată care de multe ori a fost infirmată cel
puţin în şcoala românească. Deschiderea către inovaţie este o caracteristică a educatorilor români însă...
Atenţie! Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a
profesorilor, elevilor şi părinţilor.
...Cadrele didactice pentru părinţi...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Începeţi educaţia emoţională a copilului încă de la naştere (chiar şi înainte). Manifestaţi
atenţie faţă de nevoile sociale şi emoţionale ale copiilor dvs., astfel încât tranziţia către
adolescenţă să se facă mult mai uşor.
Participaţi la discuţii de grup, workshopuri, discuţii online, chat pe tema dezvoltării sociale şi
emoţionale
Fiţi un model pentru copilul dvs. din punct de vedere al manifestării abilităţilor emoţionale şi
sociale, care să-i stimuleze comportamentul pro socio-emoţional
Folosiţi un limbaj cu copilul dvs. care să implice: discuţii despre emoţii, descrierea emoţiilor.
Întrebaţi-l cum se simte, învăţaţi-l că poate avea mai multe sentimente în acelaşi timp
Încurajaţi efortul copilului pentru îmbunătăţirea inteligenţei emoţionale
Folosiţi momentele naturale care se întamplă zilnic, ca „momente de învăţare”, în care puteţi
discuta despre diferite stări, dispoziţii, despre rezolvarea conflictelor sau managementul
emoţiilor
Fiţi conştienţi că abilităţile emoţionale pot fi învăţate prin povestiri personale, evenimente
zilnice, curente, discuţii despre filme sau pagini WEB. Recunoaşteţi şi vorbiţi despre
comportamentele emoţionale, prosociale din mass media
Ţineţi un jurnal care vă ajută să deveniţi mai reflectiv asupra emoţiilor personale şi încurajaţi
copilul să facă la fel.
Achiziţionaţi jucării şi produse pentru copii care să-i ajute la dezvoltarea competenţelor
emoţionale şi prosociale

...Pentru cadrele didactice...
•
•
•
•
•

Integraţi activităţi penru dezvoltare abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic şcolar
Cercetaţi succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. luarea deciziilor,
rezolvarea de probleme, rezolvarea creativă a conflictelor) şi discutaţi cu colegii de cancelarie
despre consecinţele pozitive ale implementării acestora.
Demonstraţi elevilor dvs.un comportament inteligent prosocial şi emoţional
Participaţi la forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema
dezvoltării sociale şi emoţionale.
Promovaţi în clasă activităţi pentru dezvoltarea abilităţiloe sociale şi emoţionale, folosind
mijloacele TIC: jocuri pe computer şi video.
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•
•
•
•
•
•

Fiţi receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod natural: momentele când
observaţi schimbarea stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi,
respectul, atenţia.
Valorizaţi inteligenţa socială şi emoţională a elevilor dvs. ca fiind mult mai importantă decât
dezvoltarea lor cognitivă.
Creaţi reflecţii despre abilităţile emoţionale construite în clasa dvs.! De exemplu: un
afişaj/panou despre vocabularul emoţiilor, un afişaj/panou cu complimente adresate de elevi
între ei sau probleme despre care ei doresc să vorbească şi răspunsuri la acestea.
Verificaţi împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul cu
elevii pentru susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale.
Ţineţi un jurnal în care să reflectaţi asupra emoţiilor dvs. şi încurajaţi-i pe copiii cu care lucraţi
să aibă o astfel de activitate pentru monitorizarea emoţiilor.
Informaţi-vă despre resursele existente (centre pentru educaţie emoţională şi socială, cărţi,
reviste de specialitate, pagini WEB) pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale.

...Cadrele didactice pentru elevi...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ţineţi un jurnal care ajută la creşterea conştiinţei de sine şi autoreflecţiei.
Folosiţi monologul pentru a vă încuraja, fiţi pentru voi cel mai bun prieten, nu cel mai aspru
critic.
Încurajaţi prietenii voştri să vă spună punctele lor de vedere pentru problemele pe care le
aveţi.
Fiţi conştienţi de “butonul”(situaţii, persoane, lucruri, cuvinte) care declanşează supărarea,
furia, mânia şi de modalităţile prin care acestea pot fi transformate.
Fiţi atenţi la strategiile pe care le folosiţi pentru a vă calma şi a vă schimba dispoziţiile din
negative în pozitive.
Găsiţi oportunităţi pentru a coopera şi angaja în colaborarea cu colegii voştri
Ascultaţi intuiţia: când eşti cu un prieten sau o persoană semnificativă, iar tu ai curajul să spui
că ceva acolo este greşit, aşa este.Rezistaţi presiunii grupului, fiţi asertivi!
Fiţi receptivi la nevoile voastre sociale şi emoţionale!
Observaţi şi notaţi locurile şi persoanele care vă determină să trăiţi şi să simţiţi emoţii pozitive
sau emoţii negative.

Suport pentru elevi în vederea creşterii coeficientului de inteligenţă emoţională...
o
o
o
o

Oferă ajutor elevilor în evaluarea sentimentelor: învaţă-i să clasifice cuvintele
care denumesc emoţii, învaţă-i să găsească cuvinte pentru emoţii, începe prin
exprimarea emoţiilor, începe prin discuţii despre sentimente
Acordă-le oportunitatea de a a alege: laudă-i pentru deciziile luate, întreabă-i
cum pot fi ajutaţi pentru a veni în rezolvarea nevoilor lor, dar nu insista cu această
cerere
Respectă sentimentele lor: întreabă-i cum se simt, întreabă-i ce îşi doresc înainte
de a acţiona, gîndeşte-te ce îţi propui ca elevii să simtă, ce sentimente creează un
mediu pozitiv de învăţare
Validarea sentimentelor: acceptă sentimentele lor, arată înţelegere, empatie, grijă
şi respect, atenţie, oricare ar fi problema, nu uita că întotdeauna prima dată este de
dorit să validezi sentimentele
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o
o

Împuterniceşte-i! (din engl. „empowerment”): întreabă-i cum se simt şi ce ar fi
necesar pentru a se simţi mai bine, învaţă-i să rezolve singuri problemele folosind
empatia, compasiunea şi respectul mutual pentru sentimentele altora
Evită etichetările şi judecăţile critice: evită etichetarea subiectelor ca find
bune/rele, drăguţe/grosolane etc., evită „ar trebui”

Ce spun experţii?
Este crucial să furnizăm copiilor un mediu de învăţare care să le dezvolte abilităţile emoţionale şi sociale.
Dr. James Comer, 1999 consideră deosebit de relevant impactul atmosferei de tip suport, de acasă şi de
la şcoală, pentru dezvoltarea socială şi emoţională. Este o diferenţă uriaşă, în favoarea copiilor care cresc
într-o cultură care determină dezvoltarea emoţională şi socială, asemenea metoforei seminţelor care sunt
plantate în ciment sau în pământ fertil.
Folosirea inteligentă a emoţiilor.....un pas spre rezolvarea conflictelor!

Un posibil studiu de caz. Iulia şi Cristina sunt prietene. Elisabeta ar dori să fie şi ea inclusă în cercul lor,
dar este exclusă pentru comportamentul ei. Elisabeta nu ştie de ce.
Daţi exemple şi creaţi studii de caz pe care să le rezolvaţi prin aplicarea strategiilor dezvoltării emoţionale.
Pentru ca să o ajutăm pe Elisabeta să înţeleagă care este sursa acestui comportament al colegelor ei s-a
iniţiat un joc. Ştim că cele 2 fetiţe nu au încredere în Elisabeta aşa că: am întrebat-o pe Iulia: “Ce
punctaj acorzi încrederii pe care o ai faţă de Elisabeta pe o scală de la 1 la 10?” Iulia a răspuns
instantaneu: “Nici cât o firimitură.” Apoi, am cerut Iuliei să concretizeze: “Poţi să exemplifici cu un aspect
specific ce ar trebui schimbat, din partea tuturor, în relaţia cu Elisabeta astfel încât să crească gradul de
încredere de la 0 la 1 punct?” Foarte repede, Iulia listat 6 lucruri specifice! Am întrebat-o pe Elisabeta
dacă acceptă să lucreze asupra acestor aspecte împreună cu fetele.
Ea a fost de acord aşa că le-am propus o nouă întâlnire peste o saptămână pentru a vedea dacă
sentimentele s-au schimbat. Fetele au agreat ideea şi este evident faptul că sentimentele sunt pozitive.
Comentaţi expresiile din punctul de vedere al limbajului emoţiilor:
•
•

„Mă simt nerăbdător, nervos chiar.” decât “Eşti aşa de încet, abia te mişti.”
„Sunt confuz pentru că nu ştiu de ce nu ţi-ai făcut temele” decât “Eşti aşa de leneş.”

•
•
•

„Mă tem că te vei răni dacă faci acest lucru.”
„Mă simt rău când văd că iei diferite lucruri de la alţii fără să întrebi. Îmi este teamă că astfel îţi
vei pierde prietenii.”
„Mă simt incorfortabil cu...”

•
•

“Mă simt copleşit când îmi pierd controlul.” decât “Tu mă înnebuneşti!”
“M-am simţit jignit când directorul a fost aici.” decât “Tu m-ai jignit în faţa directorului.”

•

„Am sentimentul că astăzi arăţi ca şi cum te-ai odihnit foarte puţin.”

•

„Într-adevăr nu simţi să participi la ore astăzi.”
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Inteligenţa emoţională şi Sugestii pentru...rezolvarea conflictelor!
•
•
•
•
•

Asiguraţi-vă că elevii vor vorbi şi vor fi oneşti faţă de sentimentele lor. Spuneţi-le că dacă ei
trăiesc sentimentele de: a fi urâcios, duşmănos, violent, distructiv, dureros, dăunător, răzbunător
este în ordine să vorbească despre ele.
Deschideţi activitatea cu destinderea atmosferei, prin găsirea unor răspunsuri rapide la 3-30
întrebări. Folosiţi umorul! De ex. Câţi ochi ai? Câţi ochi am? Câte scaune sunt în cameră? Câţi
dintre noi sunt goi chiar acum?
Întrebaţi-i cum se simt ! Ce sentimente au? Ajută-i să găsească cele mai acurate, cele mai precise
„cuvinte care să exprime emoţii, sentimente.”
Cereţi-le să conştientizeze ce anume îi face să se simtă mai bine.

•

Daţi-le ocazia să ia controlul propriei angajări în spaţiul clasei: întrebaţi-i unde doresc să se aşeze,
sugeraţi-le că se pot aşeza pe scaunul vostru, pe catedră, pe jos, acolo unde se simt confortabil.
În mod frecvent, întrebaţi elevii cum se simt folosind ghidul alfabetizării emoţionale (3 propoziţii).
Amintiţi-le că dacă ei se află în conflict, simt o anume suferinţă emoţională. Sarcina voastră
principală este de a reduce durerea, suferinţa, să-i ajutaţi să se simtă mai confortabili, mai
relaxaţi dacă sunt relaxaţi.
Invită elevii participe la sesiuni de învăţarea tehnicilor de rezolvarea conflictelor.

•

Spuneţi-le că obiectivele activităţii investighează cum s-au simţit:

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Înţeleşi 10
Temători, speriaţi 0
Agresaţi, atacaţi 0
Judecaţi, moralizaţi 0
Pedepsiţi 0

Nu-i judecaţi când îşi exprimă ceea ce simt!
Când le transmiteţi opiniile voastre nu le arătaţi dezaprobare, faptul că sunteţi şocaţi de ideile lor.
Nu judecaţi sau invalidaţi ceea ce afirmă elevii. Fiţi deschişi!
Nu adăugaţi temerile, starea de stres sau disconfort în relaţia cu elevii prin încercarea de a păstra
controlul asupra comportamentelor lor, spunând: „Priveşte-mă în ochi sau cu atenţie când vorbesc
cu tine!”, „Încetează să te mai joci cu părul!”, „Ridică-te când mi te adresezi!”
Căutaţi din nou câteva lucruri pe care fiecare le agreează!
Centraţi-vă pe sugestii specifice.
Verificaţi ce simte fiecare.
Întrebaţi elevii în ce măsură s-au simţit înţeleşi, pedepsiţi, moralizaţi, speriaţi. Descrieţi concret
emoţiile trăite!
Identificaţi şi apreciaţi cel mai mic progres.

Exemple de exerciţii
•
•

„O emoţie / un nume,”/ identificarea şi denumirea emoţiilor personale, ale colegilor
Analizează şi scrie trei propoziţii despre Cum te simţi?
o Acasă
o La şcoală
o Pe stradă
o Cu colegii, prietenii
o Când înveţi
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•

•
•
•
•
•
•

o Când ai un eşec/succes
o ...
Dă exemple de situaţii, când eşti...
o Fericit
o Trist
o Bucuros
o Stresat
o Iubit
o Plictisit
o Sigur pe tine
o Frică
„Una caldă, una rece!” Analizează-ţi propriile emoţii şi sentimente trăite pentru Cea mai
bună zi din viaţa ta sau Cea mai nefericită zi din viaţa ta! Ce modalităţi de management al
emoţiilor ai folosit?
Creează un colaj despre sursele emoţiilor tale!
Deseneză expresia feţelor profesorilor pentru stările emoţionale pe care le-ai observat la ei
(în mod frecvent). Cum ai dori să fie?
Cînd eşti fericit, eşti vesel, eşti mulţumit, eşti calm/ eşti trist, eşti nervos, eşti neliniştit, eşti
nemulţumit- Ce gândeşti? Cum te comporţi? Ce spui?
Numeşte emoţii, apoi creează ghicitori
Rebus Inteligenţa Emoţională. (nume ale emoţiilor)

...Pentru cei care citesc acest capitol...
•
•
•
•
•
•
•

Identificaţi zilnic acele exerciţii prin care aţi putea să lucraţi şi asupra emoţiilor elevilor
Ca activităţi de dezgheţ folosiţi modalităţi de a diagnostica starea emoţională a elevilor la
început de zi.
Asociaţi situaţiile de învăţare cu emoţii şi sentimente. Alocaţi timp pentru a vorbi despre ele.
Structuraţi eseurile ca răspunsuri la întrebări de genul: Cum ar arăta emoţiile tale dacă ar fi
sunete, obiecte, fenomene ale naturii, culori, persoane celebre, evenimente, flori, animale,
gusturi etc.
Discutaţi cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele
emoţiilor.
Întreaga dumneavoastră strategie didactică să aibă o dimensiune de educare a emoţiilor
Tratarea diferenţiată a elevilor înseamnă respectarea emoţiilor şi sentimentelor fiecăruia.
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Motivaţia în învăţare
Argument
În paginile precedente ne-am referit la personalitate în ansamblul ei şi la modul în care
inteligenţa influenţează sau contribuie la crearea unui stil propriu de învăţare. Alături de
inteligenţă sau de stilul cognitiv de procesare a informaţiilor, motivaţia este un alt factor important
care participă la definirea unui stil de învăţare particular şi la condiţionarea randamentul şcolar.
Studierea motivaţiei în şcoală a pornit din nevoia de a înţelege şi utiliza factorii subiectivi care
explică fluctuaţiile de randament şcolar. Ne întrebăm, de exemplu, de ce un elev, care posedă abilităţi

cognitive şi competenţe mult mai mari decât ceilalţi, poate avea rezultate mai mici decât un alt elev
cu abilităţi mai reduse? Cum pot fi identificaţi factorii care influenţează gradul de implicare a fiecărui
elev? Cum putem şti ce îi „mobilizează” pe fiecare? Cum poate fi stimulat un elev astfel încât el să
obţină un randament în concordanţă cu potenţialul său?
Există numeroase definiţii ale termenului de motivaţie. Majoritatea acestor definiţii au în comun
sublinierea faptului că motivaţia este un ansamblu de forţe ce incită elevul în a se angaja într-un
comportament dat. Este vorba de un concept care se raportează atât la factori interni (de
personalitate sau intrinseci), cât şi la factori externi (de mediu sau extrinseci) care fac elevul să
adopte o conduită particulară. Aşa cum demonstrează cercetarea ştiinţifică, factorii motivaţionali
interni sunt reprezentaţi de nevoile sau aspiraţiile personale care “împing” elevul să adopte un
comportament precis (curiozitatea, nevoia de cunoaştere, nevoia de auto-dezvoltare, plăcerea de a
lucra ceva anume etc.) în timp factorii externi apar atunci când persoana este constrânsă să nu facă
ceva sau este stimulată să acţioneze într-o direcţie predeterminată (pentru recunoaştere, acceptarea
de către ceilalţi, recompensă simbolică sau materială etc.).
Dincolo de aceste scurte delimitări conceptuale, din experienţa predării în şcoală ştim că a fi
motivat însemnă a acţiona, a tinde spre ceva, a face ceva. Un elev care nu simte nici un impuls
sau nici nevoie de a acţiona este caracterizat ca un elev nemotivat, în timp ce un elev care este
activat sau energizat de a acţiona spre un obiectiv, este considerat un elev motivat. La aceste
nivel al analizei nu ne interesează prea mult dacă este vorba de o motivaţie intrinsecă sau de o
motivaţie extrinsecă, important pentru noi, ca dascăli, este ca elevul să manifeste interes pentru
şcoală şi să-şi realizeze satisfăcător (sau foarte bine) sarcinile şcolare.
Dar, aşa cum bine ştim, motivaţia nu este un fenomen unitar. Elevii nu numai că au grade
diferite de motivare (ca intensitate) dar sunt sensibili şi diferite tipuri de motivaţie (ca orientare).
Astfel un elev poate fi foarte motivat să-şi facă o anumită temă pentru acasă pentru că este
„împins” de curiozitate sau interes pentru cunoaştere, în timp ce un altul pentru că doreşte să
obţină aprecierea din partea profesorului, colegilor sau părinţilor. Un alt elev poate resimţi un acut
resentiment faţă de obligaţia de a realiza o aceeaşi temă şcolară, dar o face cu conştiinciozitate
depunând un mare efort cognitiv şi voliţional, în timp ce un altul vede în aceeaşi sarcină şcolară o
provocare şi în acelaşi timp o plăcere, sentimentul fiind cel de satisfacţie şi încântare şi nici de cum
cel de efort. Întrebarea este, cum găsim modalitatea cea mai potrivită de a motiva elevii dintr-o

clasă, ţinând cont de faptul că aceştia au personalităţi diferite, stiluri diferite de învăţare şi sunt
sensibili la forme diferite de motivare?

Ştim că apelul la motivaţia intrinsecă este cea mai eficientă formă de mobilizare a elevilor. Pe
de altă parte, din cauza a numeroase responsabilităţi şi obiective didactice, a programelor
încărcate şi a specificului unor discipline şcolare, profesorii nu pot oferi elevilor numai sarcini
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şcolare interesante sau plăcute, care să activeze forme intrinseci de motivare. De cele mai multe
ori sarcinile şcolare sunt formulate în temeni de obligaţii extrinseci, elevii trebuie să se achite de
ele fie că le face plăcere fie că nu. Este uşor să propunem profesorilor să folosească metode
intrinseci de motivare dar este destul de greu de aplicate astfel de metode, de particularizat
pentru situaţii sau discipline diferite. În ce măsură apelul la motivaţia extrinsecă este benefic

pentru randamentul actual al elevilor sau pentru formarea personalităţii lot viitoare? Cum utilizăm
formele de motivare extrinsecă astfel încât efectele asupra randamentului şcolar să fie benefice?
Cum facem ca sarcinile sau activităţile şcolare să activeze şi motivaţia intrinsecă a elevilor?

Încercând să oferim informaţii relevante, ca răspuns la întrebările formulate mai sus, în acest
capitol vom insista pe descrierea a trei aspecte importante legate de motivaţie.
În prima parte, pornind de la observaţia că cele mai multe activităţi didactice propuse în
şcoală fac apel la motivaţia extrinsecă, vom descrie motivaţia elevului pe un continuum de la
absenţa motivaţiei, trecând prin diferite etape de motivare extrinsecă, până la motivaţia intrinsecă.
Extrăgând concluzii cu aplicabilitate practică vom oferi sugestii în sprijinul dezvoltării motivaţionale,
adică a stimulării elevului de a trece de la un nivel redus de motivare (demotivare) sau de la o
condiţionare strict externă, la o motivare puternică, profund intrinsecă.
Ştiut fiind faptul că eficienţa maximă în motivare se poate obţine atunci când putem identifica
particularităţile motivaţionale ale fiecărui elev, în cea de a doua parte a acestui capitol vom
prezenta câteva modalităţi de identificare a stilului motivaţional preferat ale elevului sau a
motivelor concrete la care este sensibil acesta.
În cea de a treia parte a acestui material, vom discuta despre rolul stabilirii de obiective şi
anticipării reuşitei în dezvoltarea motivaţiei, cunoscând faptul că motivarea prin asumarea de
obiective este o strategie de motivare deosebit de eficientă pentru motivarea elevului şi decisivă
pentru formarea unei personalităţi mature performante.
În cea de a treia parte a acestui capitol vom aborda procesul motivaţional dintr-o nouă
perspectivă, cea care pune problema autocunoaşterii elevului şi a încrederii în forţele proprii şi
subliniază importanţa capacităţii acestuia de anticipa efortul necesar şi valoarea recompensei finale
în declanşarea şi derularea procesului motivaţional.
1. Care este drumul de la demotivare la motivarea intrinsecă?

Problematizare:
„[…] Am întrat într-un conflict cu unul din colegii mei pe trema motivaţiei. El spune că studiile făcute de
psihologi sunt „fantezii”, că ei nu ştiu despre ce vorbesc atunci când scriu despre stimularea motivaţiei
intrinseci a elevilor, că este o prostie să încerci să umbli la „sentimente” şi „coarda sensibilă” a elevilor,
mai ales când ai atât de mulţi elevi, o programă încărcată şi predai o disciplină ca matematica. Mai mult,
contrar argumentelor oferite de mine, el susţine trebuie să ceri mult de la elevi, să le dai teme grele şi să
pui note bune numai atunci că munca elevului este pe măsură. În acest fel, spune el, dacă elevul va
descoperi farmecul matematicii, cu atât mai bine, dacă nu, însemnă cu nu este făcut pentru matematică şi
trebuie să caute în altă parte …[…]” (G. N. profesoară)

Teorie / date ale cercetării:
Deşi motivaţia intrinsecă este importantă pentru activitatea umană, cele mai multe activităţi nu
sunt, strict vorbind, motivate intrinsec. Pe parcursul primei copilării şi a primei perioade şcolare, perioade
în care solicitările sociale, rolurile şi normele sociale impuse de familie şi şcoală cer copilului să îşi asume
responsabilităţi pentru sarcini extrinseci, apelul la motivaţia extrinsecă este cea mai frecventă
formă de stimulare a copilului.
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Într-o perspectivă modernă asupra motivaţiei, (Ryan R. M, Deci, E. L., 2000), sunt considerate
motivate extrinsec toate acele comportamente care sunt însoţite de sentimentul controlului sau a
presiunii exercitate din afara subiectului, în timp ce comportamentele motivate intrinsec sunt cele

conduse de voinţa individuală, generate de trebuinţe sau aspiraţii personale şi însoţite de sentimentul
autonomiei şi libertăţii. Deoarece cele mai multe activităţi didactice propuse în şcoală nu sunt proiectate
să fie interesante intrinsec, o întrebare centrală este „Cum motivăm elevii să valorizeze şi să-şi asume
astfel de activităţi şi să le ducă la îndeplinire?”
TEMĂ DE REFLECŢIE:
Realizaţi o listă cu sarcinile pe care le propuneţi elevilor în cadrul activităţii de formare şi evaluare, sarcini
la realizarea cărora elevii participă în clasă sau pe care trebuie să le realizeze independent, ca temă
pentru acasă.
Pentru fiecare tip de sarcină în parte estimaţi în ce măsură aceasta face apel la motivaţia intrinsecă sau la
motivaţia extrinsecă şi argumentaţi alegerea de ce credeţi acesta pentru fiecare caz în parte, gândindu-vă
la situaţia reală (ce îi motivează pe elevii dumneavoastră) şi nu la cea ideală (ce ar trebuie să îi motiveze).
Realizaţi această analiză separat pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură şi pentru cei cu rezultate
medii sau slabe şi comparaţi rezultatele dumneavoastră cu cele ale unui coleg /colege. În urma analizei în
colaborare a rezultatelor, la ce concluzii aţi ajuns?
În viziunea autorilor menţionaţi mai sus şi conform teoriei SDT (Self-Determination Theory)
puteam descrie motivaţia elevului pe un continuum de la demotivare sau absenţa motivaţiei, trecând prin
diferite etape de motivare extrinsecă, la motivarea intrinsecă. Pe acest continuum, conceptul de
internalizare descrie cum motivaţia pentru un anumit comportament şcolar poate fi descris de la lipsa
motivaţiei sau resentiment, prin acceptarea pasivă, până la acceptarea activă şi implicarea personală. O
dată cu creşterea gradului de internalizare creşte şi persistenţa în sarcină, percepţia pozitivă despre sine şi
calitatea angajamentului individual. (Ryan R. M, Deci, E. L., 2000)
Pe acest continuum, la polul „negativ” de „DEMOTIVARE” vorbim de elevul care percepe sarcina
sau comportamentul şcolar ca fiind fără sens, nerelevant, fără nici o legătură cu activitate şcolară sau cu
nevoile lui de învăţare. Mai mult, el crede că nu are nici un fel abilităţi sau competenţe în realizarea unei
astfel de sarcini şi, prin urmare, nu are nici o intenţie de a acţiona, de a realiza respectivul comportament,
de a realiza sarcina şcolară propusă.
SUGESTII:
o

Propuneţi activităţi şcolare şi teme pentru acasă explicând raţiunea lor, făcând legătura cu
viaţa de zi cu zi sau explicând importanţa lor pentru activităţile şcolare viitoare
(argumentaţi utilitatea).

o

Asiguraţi-vă că elevii au înţeles foarte bine ce au de făcut şi cum veţi evalua munca lor;
cereţi un feedback, aflaţi dacă şi elevii slabi au înţeles bine sarcina şcolară
(solicitaţi
feedback).

o

Pe cât posibil, activităţile şi temele şcolare trebuie să permită realizarea /rezolvarea lor în
mai multe etape, pornind de la sarcini foarte simple spre cele complexe sau dificile
(stimulaţi abilităţile şi competenţele existente).

o

Cereţi acordul, negociaţi dacă este cazul, condiţionând diminuarea sarcinii (număr de
exerciţii, număr de pagini etc.) de realizarea ei completă; începeţi activitatea în clasă
(asiguraţi trecerea la acţiune).
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Figura 1. Etape ale trecerii de la demotivare (absenţa motivaţiei) la motivaţia intrinsecă (Ryan R. M,
Deci, E. L., 2000)
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Cel de al doilea pas - „REGLAREA EXTERNĂ” - este acela în care, sub ameninţarea pedepsei sau
sub atracţia recompensei elevul se decide să se supună şi să realizeze sarcina şcolară prescrisă (de
exemplu „tema pentru acasă”). Acesta este primul nivel de motivare, fundamental extrinsec, în care
comportamentul elevului este strict condiţionat din exterior, ne având nici un suport intern. Mai mult, cu
acest tip de motivare elevul nu are nici o satisfacţie al realizarea sarcinii (poate doar „uşurarea” că a
scăpat de „povara” realizării ei), frecvent apărând şi un sentiment negativ (respingere sau resentiment)
faţă de acel tip de sarcină sau acea disciplină, ca o consecinţă insatisfacţiei şi al perceperii caracterului
constrângător al sarcinii.
SUGESTII:
o

Propuneţi elevilor sarcini /teme şcolare la alegere (teme care pot avea acelaşi grad de
dificultate) oferind elevilor posibilitatea alegerii şi creându-le sentimentul controlului
(oferiţi posibilitatea alegerii)

o

Întrebaţi elevii ce anume i-ar face să realizeze cu plăcere o anumită sarcină sau temă
şcolară propusă de Dvs.; căutaţi motivaţii interne, aspiraţii personale sau colective
(identificaţi motive de satisfacţie)

o

Oferiţi recompense stimulative, în acord cu solicitările, trebuinţele sau aspiraţiile elevilor;
negociaţi tipul recompensei, nivelul acesteia şi condiţiile de acordare a ei (negociaţi şi
personalizaţi recompensele).

o

Acordaţi recompensele imediat după identificarea reuşitei sau progresului; pe cât posibil
variaţi tipul recompensei oferite indiferent dacă este materială sau simbolică
(recompensaţi imediat şi variat)

o

Chestionaţi elevii după realizarea sarcinii şcolare pentru a afla până la care punct al temei
sau la care moment al activităţii au muncit cu plăcere, ce anume i-a nemulţumit (căutaţi
sursele de insatisfacţie).
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La cel de al treilea nivel de motivare extrinsecă – INTEGRARE – elevul descoperă că realizarea unei
sarcini sau realizarea unui comportament şcolar îl valorizează, îi asigură aprecierea din partea celorlalţi
(colegi, profesor). Prin urmare, elevul tinde să integreze în acel comportament, să îl repete, pentru că îi
oferă aprecierea celorlalţi şi sentimentul de competenţă personală, de încredere în forţele proprii.
Motivaţia rămâne externă, activitatea în sine este realizată „pentru că trebuie” dar accentul se mută de la
feedback-ul extern direct şi imediat (recompensa sau pedeapsa), la un feedback extern indirect şi de
lungă durată (aprecierea socială).
SUGESTII:
o

Recompensaţi reuşitele, chiar dacă sunt modeste, mai ales dacă vin de la elevi cu
rezultate mediocre sau slabe; gratificaţi fiecare progres fie personal fie în faţa clasei
(gratificaţi progresele).

o

Recunoaşteţi meritul unui elev în faţa colegilor, în faţa părinţilor sau a altor persoane
semnificative; exprimaţi-vă încrederea că va mai realiza astfel de performanţe în viitor
(exprimaţi-vă încrederea).

o

Imediat după o reuşită şi gratificarea acesteia, propuneţi-ii elevului următorul pas; faceţi-l
să accepte o nouă provocare, o nouă sarcină şi să îşi propună o nouă reuşită (implicare
personală)

o

Evitaţi critica moralizatoare, ironiile şi sarcasmul; pe cât posibil performanţele slabe
trebuie ignorate şi cele bune gratificate; în general aprecierile negative demotivează
(evitaţi aprecierile negative).

o

Evitaţi să vă exprimaţi scepticismul cu privire la reuşita viitoare; sintagmele corecte sunt
de tipul „Am încredere…”, „Ştiu că poţi …” şi nu „Sper că…”, „Mă îndoiesc …” (evitaţi
exprimarea scepticismului).

La cele de al patrulea nivel – IDENTIFICARE – comportamentul şcolar în sine începe să devină
important, realizarea sistematică a anumitor sarcini şcolare devenind parte a vieţii elevului, a felului în
care el este percept şi apreciat de membrii familiei, colegi, profesori ca „elev silitor”. Deşi continuă să îl
perceapă ca un efort, comportamentul este mult mai valorizat, elevul începe să îşi propună atingerea
anumitor obiective, prescrise de profesor sau de către părinţi, dar, de această dată, acceptate de el (de
exemplu media 9 la matematică).
SUGESTII:
o

Identificaţi aspectele de unicitate ale fiecărui elev; dacă este posibil, oferiţi o „identitate”
fiecărui elev în funcţie de succesele sau aptitudinile sale la anumite discipline (în calitate
de diriginte) sau la anumite sarcini şcolare din cadrul unei discipline (în calitate de
profesor); comunicaţi această identitate elevilor, părinţilor („cel mai bun chimist”; „spiritul
critic al clasei”, „optimistul incurabil” etc.)
(impulsionaţi crearea unei identităţi
valorizate).

o

Încurajaţi elevii să îşi propună atingerea unor obiective ambiţioase dar realizabile; urmăriţi
progresele şi încurajaţii să accepte noi provocări şi obiective pe termen lung (facilităţi
asumarea obiectivelor).

o

Creaţi condiţiile necesare ca elevii să îşi propună atingerea unor obiective ambiţioase şi să
realizeze eforturi de atingerea a lor, independent de supervizarea dumneavoastră;
gratificaţi atât rezultatul final cât şi autonomia în stabilirea şi realizarea obiectivelor
(stimulaţi autonomia).
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o

Identificaţi elevii cu hobbyuri interesante mai ales dacă ele au legătură şi cu activitatea
şcoală; oferiţi recunoaştere elevilor care au realizat ceva inedit în legătură cu disciplina pe
care o predaţi (poezie, electronică, corespondenţă în limba engleză, colecţii etc.
(gratificaţi activităţile extraşcolare).

La cel de al cincilea nivel – INTERIORIZARE – loc asumarea completă a noului comportament. Nu
numai că elevul acceptă obiectivele propuse dar le şi interiorizează, propune noi obiective, uneori mai
ambiţioase decât cele prescrise de ceilalţi, noul comportament devenind parte componentă a propriei
personalităţi. Mai mult, efortul perceput pentru realizarea sarcinii şcolare începe să fie minim, iar
realizarea sarcinii nu mai intră în conflict cu alte trebuinţe ale elevului (a juca un fotbal cu prietenii, a privi
la televizor). Practic aceasta este etapa care face trecerea la formarea unei motivaţii intrinseci.
La cel de al şaselea nivel vorbim de o MOTIVAŢIE PROFUND INTRINSECĂ, elevul tratând cu interes
orice subiect legat de o anumită sarcină şcolară (care la început a fost extrinsecă), muncind cu plăcere,
fără să munca depusă să fie percepută ca fiind un efort, găsind satisfacţie în tot ceea ce face în legătură
cu acea activitate. Este evident faptul că că acest gen de motivaţie pentru activitatea şcolară apare foarte
rar, doar unii elevi şi doar pentru unele domenii înguste dezvoltând o astfel de „pasiune” şi mobilizând
astfel de resurse interne.
După cum am văzut din cele descrise mai sus, chiar dacă facem apel la surse externe de
motivare, putem folosi diferite strategii pot asigura o creştere a gradului de implicare a elevului. Aplicând
consecvent astfel de strategii vizăm atingere a două obiective finale: 1) îmbunătăţirea randamentului
şcolar de moment al elevilor; 2) facilitarea evoluţiei sub aspect motivaţional al elevilor, prin
trecerea treptată de la condiţionarea externă, prin forma intermediare de motivare extrinsecă spre
motivaţia intrinsecă.
Depinde de noi ca dascăli să aplicăm astfel de strategii. Sperând că am fost destul de
convingători, în spiritul celor descrise mai sus, vă asigurăm că acest efort va duce la creşterea
performanţei dumneavoastră profesionale şi la obţinerea unor succese deosebite cu elevii pe care îi
formaţi („argumentarea utilităţii”), că, bazându-vă pe experienţa deja acumulată, aveţi aptitudinile şi
competenţele pentru a aplica astfel de demrsuri („stimularea abilităţilor şi competenţelor existente”) şi că
primul pas l-aţi făcut deja, pentru că, citind acest material în mintea dumneavoastră aţi imaginat cum aţi
putea aplica diferite sfaturi, în diferite situaţii, cu anumiţi elevi („asigurarea trecerii la acţiune”). Nu trebuie
decât să începeţi să aplicaţi unele dintre aceste strategii pentru a le testa aplicabilitatea, pentru ca,
pornind de la efectele obţinute şi aplicând astfel de strategii în diferite situaţii, ele să devină parte
componentă a stilului dumneavoastră de predare şi caracteristică definitorie a personalităţii
dumneavoastră de dascăl..

Temă de reflecţie:

Pe o coală de hârtie A4, vă rugăm să realizaţi un tabel cu patru coloane, câte o colană pentru fiecare din
categoriile: 1. demotivare, 2. reglare externă, 3. integrare şi identificare, 4. Interiorizare şi motivaţie
intrinsecă.
Gândindu-vă la elevii din clasa dumneavoastră preferată vă rugăm să decideţi în care stadiu de motivare
se află fiecare şi să treceţi fiecare nume în coloana corespunzătoare.
Pentru fiecare din cele patru grupuri de elevi în parte, revăzând informaţiile de mai sus, schiţaţi o
strategie de lucru astfel încât să stimulaţi evoluţia lor sub aspect motivaţional. Planificaţi aplicarea acestei
strategii şi modul de evaluare a rezultatelor.
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Puteţi realiza această activitate în colaborare cu unul sau câţiva dintre colegii dumneavoastră, aplicând
împreună o strategie relativ unitară şi evaluând

2. Cum găsim motivaţia potrivită pentru fiecare?

Problematizare:
[…]”…Când am început să predau, acum trei ani de zile, am citit destul demult despre factorii psihologici

care ar fi implicaţi în motivarea elevului. În cărţile de pedagogie şi de psihologie şcolară am găsit că
motivaţia intrinsecă este cea mai bună cale de „activare” a elevului. Erau acolo multe studii care
demonstrau că recompensele şi sarcinile şcolare impuse (motivaţie extrinsecă) reduc gradul de motivaţie
internă şi chiar randamentul în sarcină. Am încercat să aplic aceste informaţii în activitatea mea cu elevii
şi, încă de la început, mi-a fost destul de greu.
În primul rând, temele de lucru pe care le propuneam pentru provocarea motivaţiei intrinseci
(vizând curiozitatea, trezirea interesului personal, descoperirea de noi posibilităţi sau noi aptitudini
personale), care păreau să îi motiveze pe unii elevi, îi plictiseau de moarte pe alţii sau îi făceau să se
amuze. Nu găseam subiecte sau strategii de lucru care să îi intereseze pe toţi şi când găseam un astfel de
subiect, nu eram niciodată sigură că în afară de interesul de moment sunt şi alte efecte de lungă durată.
În al doilea rând, sarcina de predare avea de suferit. Sunt profesoară limba şi literatura română şi
pierdeam mult timp cu „joculeţele” pe motivaţie şi nu mi aveam timp să predau ceea ce era impus de
programa şcolară. Aşa că am ajuns să mă îndoiesc de aplicabilitatea acestor strategii motivaţionale mai
ales la noi unde clasele sunt mari şi programe de predare foarte încărcată …[…]” (M.R. profesoară).
Teorie / date ale cercetării
În paginile precedente am prezentat câteva modalităţi de stimulare a elevilor, modalităţi care pot
fi aplicate în clasă, ţinând cont şi de gradul „maturizare” sau treapta motivaţională pe care se găseşte
fiecare elev. Dar, eficienţa maximă în motivarea elevilor se poate obţine atunci când putem
identifica stilul de stimulare preferat de fiecare elev. O strategie de identificare a stilului
motivaţional preferat poate fi cel a aplicării unor teste psihologice (dacă există un psiholog în şcoală). O
modalitate derivată din acesta este cea în care, pornind de la descrierea factorilor pe care îi evaluează un
test psihologic, prin observaţie directă şi explorare, profesorul identifică ce caracteristici
motivaţionale se potrivesc fiecărui elev.
De exemplu, un cercetător important al motivaţie în învăţare Teresa M. Amabile, argumentează că
sunt persoane care sunt intens motivate atât de factori intrinseci cât şi de factori extrinseci, după cum
sunt şi persoane care reacţionează slab, indiferent care este forma intrinsecă sau extrinsecă de motivare.
Chestionarul de personalitate „Inventarul preferinţei faţă de muncă” construit de acesta, pune în evidenţă
preferinţele motivaţionale, factorii care motivează în muncă fiinţa umană, preferinţe definite pe două scale
principale (intrinsec, extrinsec) şi patru subscale, două intrinseci („Plăcere”, „Provocare”) şi două
extrinseci („Recunoaştere”, „Recompensă”):
o Factorul „Plăcere” – îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de curiozitate, plăcerea de a lucra şi
a se exprima prin ceea ce fac; pot fi atât de absorbiţi de ceea ce fac, încât uită de toate; preferă
să stabilească singuri ceea ce au de făcut; vor să înveţe din ceea ce fac şi să le placă ceea ce fac;
o Factorul „Provocare” - îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de probleme noi, dificile,
complexe; preferă activităţile care le solicită capacităţile intelectuale sau abilităţile motorii; preferă
sarcini slab structurate şi să decidă ei strategia de lucru;
o Factorul „Recunoaştere” - îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de recunoaşterea oferită de
ceilalţi fiind sensibili la aprecierile colegilor, profesorilor sau familiei; tind să aprecieze succesele
prin referire la ceilalţi; preferă ca profesorul sau părintele să-i stabilească clar ce are de făcut
(obiectivele învăţări) şi modalităţile de lucru;
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Factorul „Recompensă” - îi defineşte pe cei puternic motivaţi de recompensa pe care o vor
primi pentru munca lor; au mereu în minte obiective ca notă sau premii şi sunt capabili de un
efort susţinut pentru a le obţine; preferă sarcini şcolare clare.
Pornind de la o astfel de tipologie şi de la descrierea succintă a caracteristicilor fiecărui tip,
profesorul poate evalua fiecare elev în parte, estimând la care di aceste categorii aparţine el. Sarcina
şcolară şi recompensa poate fi astfel particularizată în funcţie de stilul motivaţional preferat de fiecare
elev.
o

Temă de reflecţie:
Pornind de la descrierea succintă a celor patru factori prezentaţi mai sus, pe o coală de hârtie A4, vă
rugăm să realizaţi un tabel cu patru coloane, câte o colană pentru fiecare din aceşti factori. Gândindu-vă
la elevii din clasa dumneavoastră preferată vă rugăm să estimaţi cărei categorii aparţine fiecare şi să
treceţi fiecare nume în coloana corespunzătoare.
Rugaţi unul sau câţiva dintre colegii dumneavoastră să facă acelaşi lucru şi apoi comparaţi rezultatele
obţinute. Pregătiţi-vă să argumentaţi alegerea dumneavoastră pentru situaţiile în care apar neconcordanţe
între estimările făcute de dumneavoastră şi cele ale colegilor.
După ce aţi negociat poziţia fiecărui elev, definiţi o strategie de motivare diferenţiată. Comparaţi datele
obţinute în această etapă cu cele obţinute în aplicaţi precedentă. Analizând poziţiile elevilor şi strategiile
de lucru pe care tocmai le-aţi definit, care sunt principalele concluzii cere le-aţi putea formula?

O altă modalitate de a afla ce anume îi motivează pe elevi este aceea de a întreba elevii, în cadrul unor
micro-anchete. În exemplu de mai jos vă oferim atât un model de întrebare deschisă cât şi un model de
întrebare cu răspunsuri prestabilite (rezultate de regulă din sistematizarea unor răspunsuri obţinute prin
punerea unei întrebări deschise). Pentru a culege informaţii relevate privind motivaţia elevilor, puteţi
modifica această întrebare în funcţie de specificul activităţii dumneavoastră sau puteţi construi alte
întrebări.

Seria Învăţământ Rural

56

Să ne cunoaştem elevii

Dacă aplicaţi această strategie trebuie să garantaţi că răspunsurile lor vor fi confidenţiale, că sub nici o
formă colegii, alţi profesori sau părinţii nu vor afla ce au scris ei. Aceste date le puteţi folosi numai
dumneavoastră pentru a facilita dezvoltarea lor motivaţională sau pentru a-i ajuta să depăşească
momente dificile (relaţii tensionate cu unii colegi sau profesori; probleme în familie etc.)

Temă de reflecţie:
Gândindu-vă numai la disciplina pe care o predaţi, care ar fi principale întrebări pe care le-aţi pune elevilor
(într-o microanchetă) pentru a afla ce îi atrage, ce îi motivează sau cele le place la orele dumneavoastră
prin opoziţie cu ce îi respinge, ce îi demotivează sau ce nu le place?
Care credeţi că sunt principale dificultăţi legate de completarea micro-chestionarului realizat de
dumneavoastră? Care credeţi că vor fi problemele legate de analiza răspunsurilor pe care le veţi primi?
Ce categorii de răspunsuri estimaţi să obţineţi pentru fiecare întrebare în parte?

3. Cum facem elevii să-şi asume obiective de performanţă şcolară?

Problematizare:
[…] Eram cred în anul trei de facultate când în cadrul unei activităţi de seminar am fost întrebaţi care sunt
obiectivele noastre din acel an calendaristic, ce dorim să facem peste 10 ani şi care vor fi paşii pe care îi
vom face să atingem acest obiectiv îndepărtat. Mi-am dat seama că nu ştiu să răspund la aceste întrebări
pentru că niciodată nu am gândit în aceşti termeni, nu mi-am propus obiective clare de atins sau scopuri
majore pe care să le urmez. Cei mai mulţi dintre colegii mei erau în aceeaşi situaţie. Deşi ajunsesem în
anul trei de facultate şi mai era doar un an până la finalizarea ei, „pluteam” într-o dulce inconştienţă, fără
prea multe repere, aşteptând „să vedem ce se va întâmpla” şi în funcţie de acesta să decidem ….Ceva mai
târziu mi-am dat seama cât de puţin pregătiţi eram pentru viaţă. Atunci m-am întrebat de ce în şcoală nu
se învăţă şi nu se exersează cum să stabileşti obiective şi cu să procedezi pentru atingerea lor. Poate
asta este una dintre diferenţele semnificative dintre stilul occidental de educaţie şi cel românesc:
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occidentalii par să şti întotdeauna ce vor în schimb noi „navigăm după cum bate vântul”… […] (T. C.,
profesor)
Teorie / date ale cercetării
În timpul unor serii de experienţe în laborator, E. Locke a demonstrat (1968) că randamentul şi
comportamentul unei persoane sunt influenţate de obiectivele pe care şi le fixează. Pornind de la aceste
experimente de laborator a fost elaborată teoria obiectivelor care pune în evidenţă capacitatea fiinţei
umane de a alege obiective sau scopuri pe care să la realizeze, obiectivele alese influenţând puternic
cogniţiile şi comportamentul în muncă. Conform acestei teorii, pentru a motiva un elev este bine să îi
încurajăm să-şi fixeze obiective ambiţioase sau, cel puţin, să îl convingem să accepte obiectivele pe care
le propunem noi ca profesori. O dată ce elevul are intenţia de a atinge acele obiective, el se vă strădui
mult mai serios să obţină randamentul promis, îmbunătăţindu-şi astfel performanţa şcolară. E. Locke a
îmbogăţit teoria introducând noţiuni de:
o

acceptarea obiectivelor – este bine ca elevul să accepte obiective realiste şi să-şi propună sincer
atingerea obiectivelor acceptate ştiut fiind faptul că obiectivele dificile şi realiste conduc la un randament
şcolar înalt cu condiţia ca să fie acceptate de elev;

o

specificitatea obiectivelor – se referă la claritate şi precizia de definire a obiectivelor; un elev care
fixează sau adoptă obiective are un randament mai înalt decât un elev care nu-şi propune nici un
obiectiv; un elev care fixează obiective clare şi precise are un randament mai bun decât unul care are
obiective prost definite;

o

dificultatea obiectivelor – cu cât obiectivele sunt mai înalte cu atât randamentul este mai bun; un elev
care îşi fixează sau adoptă obiective dificil de atins are un randament mai înalt decât unul care-şi propune
obiective uşor de atins; obiectivele dificile care şi le fixează sau le adoptă un elev trebuie să fie de un
nivel de dificultate realist.

SUGESTII:
o

Propuneţi elevilor sarcini şcolare deschise, la alegere, lăsând libertate şi iniţiativă elevului
în alegerea temei, a condiţiilor de realizare sau a complexităţii sarcinii; (facilitaţi
autonomia în acceptarea obiectivelor).

o

Propuneţi sarcini de grup, lăsaţi grupul să decidă obiectivele, strategia de rezolvare a
sarcinilor, modul de colaborare etc.; solicitaţi rezultatelor finale fără a supraveghere
îndeaproape modul de realizare efectivă a sarcinii (luare a deciziilor, colaborare, etc.)
(stimulaţi negocierea în acceptarea obiectivelor).

o

Încurajaţi elevii să-şi exprime punctul de vedere chiar dacă acesta nu este conform cu
normele acceptate sau opinia majorităţii; gratificaţi ideilor originale, personale. (creaţi
un climat securizat şi stimulativ).

o

Analizaţi nivelul de performanţă al fiecărui elev şi gândiţi-vă la modul în care puteţi să îl
încurajaţi pe fiecare să îşi propună un prim obiectiv în raport cu nivelul lui de performanţă;
discutaţi cu fiecare separat fără a compara nivelul lor de performanţă (propuneţi
strategii diferenţiate)

o

Propuneţi sau încurajaţi asumarea de obiective de dificultate graduală, primele fiind cele la
care certitudinea reuşitei este maximă; după ce a obţinut câteva reuşite care au fost
călduros apreciate propuneţi sau încurajaţi asumarea de obiective ambiţioase (propuneţi
obiective graduale).
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o

Oferiţi feedback după fiecare sarcină şcolară, explicând nerealizările; nu formulaţi
aprecierilor negative în termeni de eşec ci in termeni de obiectiv de atins în etapa
următoare; încurajaţi mai multe încercări de atingere a unor obiective ambiţioase
(facilitaţi încercările multiple).

o

Imediat după o reuşită şi gratificarea acesteia, propuneţi-ii elevului următorul pas; faceţi-l
să se gândească la o nouă provocare, un nou obiectiv de atins; încurajaţi iniţiativele
ambiţioase dar realiste şi discutaţi despre modul se realizarea a lor efectivă (încurajaţi
obiectivele ambiţioase)

Prin urmare, aşa cum am încercat să sugerăm mai sus şi în sugestiile din cadrul primei secţiuni a
acestui capitol, decisiv pentru motivarea elevilor, mai ales în trecerea acestora la o motivaţie predominant
intrinsecă, este încurajarea acestora de a-şi propune obiective clare, ambiţioase dar realiste prin raportare
la nivelul lor competenţă. Nu este foarte uşor pentru un dascăl să facă acesta: trebuie să ne gândim însă
că, cel puţin pentru unii din elevi, acest moment poate fi decisiv pentru formarea unei personalităţi
puternice, planificate şi determinate intrinsec din punct de vedere motivaţional.

Temă de reflecţie:
Din una din clasele dumneavoastră alegeţi trei elevi: unul cu rezultate deosebite la disciplina pe care o
predaţi, unul cu performanţe medii şi unul cu rezultate deosebite de slabe.
Pornind de la nivel de performanţă al fiecărui elev, încercaţi să definiţi câteva obiective uşor de atins,
obiective pe care să le propuneţi într-o primă etapă, şi câteva obiective medii ca dificultate, pe care să le
propuneţi în o a doua etapă fiecărui elev.
Făcând apel la informaţiile oferite de noi în cadrul acestui capitol şi la ceea ce ştiţi despre fiecare dintre
aceşti trei elevi, descrieţi în câteva cuvinte fiecare elev, din punctul de vedere al caracteristicilor
motivaţionale (nivel de motivare, stil preferat de stimulare, persoane influente etc.).
Având aceste aspecte stabilite, reflectaţi la o strategie de a-i provoca pe aceşti elevi, strategie
particularizată caracteristicilor fiecăruia din cei trei (în care situaţie veţi arunca „provocarea”, ce anume
veţi spune, care estimaţi că vor fi răspunsurile elevului şi care vor fi reacţiile dumneavoastră în funcţie de
aceste răspunsuri etc.). Schiţaţi aceste strategii şi puneţi-le în practică.

4. Care este relaţia dintre motivaţie şi stima de sine?

Problematizare:
[…] „În cariera mea de dascăl am avut deseori ocazia să întâlnesc elevi deosebiţi, cu un potenţial
intelectual foarte bun dar cu o mare sensibilitate, cu un anumit gen de timiditate şi lipsă de încredere în
forţele proprii care îi conduceau spre rezultate şcolare mediocre. Îmi era deosebit de greu să fac aceşti
copii să iasă din „găoace” şi să îi provoc pentru atingerea unor obiective mai îndrăzneţe. Lipsa cronică a
încrederii în forţele proprii în făcea să creadă că nu sunt în stare să depună un efort susţinut, că nu pot să
atingă nişte obiective un pic mai ambiţioase, deşi păreau că îşi doresc acesta. Repet, intelectual vorbind
aveau o mintea foste bună. […] Pe mulţi dintre ei i-am întâlnit mai târziu, unii depăşind povara
neîncrederii în forţele proprii şi devenind persoane ambiţioase, realizate, în timp ce alţii au rămas aceleaşi
persoane cu stimă de sine redusă, şi cu un orizont motivaţional scăzut. M-am întrebat deseori cum de unii
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elevi îşi propun cu multă uşurinţă să răspundă la provocări şcolare în timp ce alţii, în mod sistematic evită
să o facă …[…] „ (E.R, profesoară)
Teorie / date ale cercetării
Motivarea elevilor nu este numai o problemă dependentă de nivelul de maturizare motivaţională
(evoluţia de la motivaţia extrinsecă la acea intrinsecă), de stilul motivaţional personal (setul de stimuli
motivaţionali la care este sensibil fiecare elev). Aşa cum am văzut, capacitatea de a-şi asuma obiective, mai
mult sau mai puţin ambiţioase, influenţează profund performanţa şcolară şi, prin feedback-ul oferit de reuşită,
participă la formarea unei personalităţi performante.
Analizând implicarea motivaţională dintr-o altă perspectivă, conform „teoriei aşteptărilor” a lui V. H.
Vroom motivaţia şi implicarea emoţională pentru realizarea unei sarcini poate rezulta în urma unei analize
raţionale a unei situaţii, pentru a vedea dacă ne interesează şi dacă ne implicăm sau nu motivaţional. Din
această perspectivă în momentul când suntem puşi în situaţia de ne asuma un anumit obiectiv sau de a ne
implica în realizarea anumitei sarcini, facem o evaluare rapidă a capacităţii noastre de a depune efortul
necesar („Pot să lucrez două ore în plus în fiecare zi?”), a şansei de a obţine rezultatul aşteptat („Dacă fac
acesta, voi obţine un punctaj mare la evaluarea semestrială?) şi a semnificaţie valorice a acestui rezultat
(„Acest lucru va fi apreciat /recompensat de părinţii mei?”). În funcţie de aceste aşteptări, în condiţiile în care
pentru la fiecare din cele trei întrebări obţinem un răspuns afirmativ, decidem să ne implicăm motivaţional. În
schimb, dacă la una din întrebările precedente răspunsul este negativ, implicarea motivaţională nu mai are
loc, „provocarea” ne având nici un efect asupra noastră.
Referindu-ne la situaţia şcolară, dacă elevul nu are încredere în forţele proprii, nu i-a fost cultivată
capacitatea de autoapreciere sau nu are obişnuinţa de a-şi propune obiective personale, el poate eşua în
primele etape ale procesului de implicare motivaţională. Lipsindu-i aceste abilităţi, elevul poate hotărî prea
rapid, practic înainte de apariţia motivaţiei propriu-zise, fie că nu poate depune efortul necesar, fie că nu este
în stare să obţină rezultatul vizat chiar dacă s-ar strădui. Mai mult, tipul şi importanţa recompensei îl pot face
pe acesta să renunţe pentru că, de exemplu, a primi o notă cu un punct mai mare nu reprezintă un motiv
suficient de puternic pentru unii elevi, în timp ce pentru alţii faptul de a fi apreciat de părinţi sau colegi nu are
o mare valoare. În concluzie, percepţia pe care o are elevul asupra relaţiilor existente între efortul pe care îl
va depune, randamentul sau rezultatul pe care crede sau speră că le va obţine şi importanţa sau valoarea
recompensei pe care o va obţine, va permite declanşarea sau nu a comportamentului motivat.
Această perspectivă asupra motivaţiei pune problema autocunoaşterii elevului şi a încrederii în
forţele proprii (pentru estimarea corectă a efortului necesar şi a şansei de atingere a rezultatului dorit) În
literatura psihologică conceptul de stimă de sine este legat de cele de autoevaluare sau valoare de sine.
Cercetarea psihologică a arătat că, spre deosebire de elevii cu stimă de sine ridicată (cu o părere bună
despre ei şi calităţile lor), elevii cu o slabă stimă de sine:
o acceptă mult mai uşor un feedback negativ (reproşuri sau eşecul);
o acceptă mult mai greu, cu neîncredere un feedback pozitiv (gratificarea sau succesul);
o se simt mai responsabili de eşecul lor;
o sunt mai puţin dispuşi să-şi asume riscuri;
o îşi propun fie obiective foarte modeste fie obiective exagerat de ambiţioase (pentru ca eşecul să
fie justificat);
o simt o nevoie acută de a se proteja de ameninţare sau eşec;
o au de resurse puţine de autoprotecţie;
o au tendinţa de a pune în lumină a defectelor lor şi nu calităţile.
SUGESTII:
o

Recunoaşteţi meritul unui elev şi recompensaţi reuşitele, chiar dacă sunt modeste, mai
ales dacă vin de la elevi cu rezultate mediocre sau slabe; gratificaţi fiecare progres
(gratificaţi progresele).

o

Exprimaţi-vă încrederea în capacitatea şi resursele unui elev; chiar şi atunci când
rezultatele sunt slabe, insistaţi pe sublinierea aspectelor pozitive, evitând critica
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moralizatoare şi sarcasmul; ignoraţi performanţele slabe şi gratificaţi-le pe cele bune.
(oferiţi feedback predominant pozitiv).
o

Ajutaţi elevii să se cunoască mai bine şi să se autoevalueze corect; propuneţi activităţi
bazate pe interacţiune în grup, pe autodezvăluire personală şi oferirea de feedback din
partea celorlalţi; facilitaţi conştientizarea aspectelor pozitive ale personalităţii elevului
(stimulaţi autocunoaşterea)

o

Încurajaţi elevii să îşi propună atingerea unor obiective ambiţioase dar realizabile; urmăriţi
progresele şi încurajaţii să accepte noi provocări şi obiective pe termen lung (facilităţi
asumarea obiectivelor).

o

Obişnuiţi elevii să se definească în temeni pozitivi, insistând pe calităţi şi aptitudini;
facilitaţi crearea unor aşteptări pozitive cu privire la evoluţia lor viitoare şi reuşita lor
(creaţi aşteptări pozitive).

Ţinând cont de impactul profund pozitiv sau profund negativ al stimei de sine asupra motivaţie şi
performanţei şcolare, mai sus am formulat câteva sugestii legate de stimularea încrederii în sine a elevilor,
deşi, după cum cred că aţi observat, întreg capitolul pune accent pe oferirea unui feedback pozitiv şi pe o
atitudine pozitivă faţă de elev. Din păcate nu toţi dascălii au răbdarea şi tactul de a păstra o atitudine pozitivă
şi optimistă faţă de elevii cu probleme reuşind să influenţeze negativ sau chiar să lezeze personalitatea
acestora prin atitudine, modul de adresare sau de oferire a rezultatelor evaluării.
De talentul nostru de dascăli depinde găsirea unui cuvânt bun pentru fiecare elev, chiar şi atunci
când acesta ne creează dificultăţi în clasă. Deşi nu este uşor, de noi depinde găsirea strategiei optime de
motivare pentru o anumită situaţie, în funcţie de treapta motivaţională pe care se găseşte elevul, de stilul
motivaţional la care este acesta sensibil, de felul în care îşi evaluează propria capacitate de efori şi de
experienţa acestuia în asumarea şi atingerea de obiective. Avem şansa să ajutăm la creşterea unor
personalităţi şi trebuie să o facem bine.

Temă de reflecţie:
Citind informaţiile oferite în acest capitol fără îndoială că v-aţi pus alte numeroase întrebări, aţi identificat
puncte cu care nu sunteţi de acord, aveţi sugestii sau chiar puteţi propune completări.
Dacă sunteţi cu adevărat interesat(ă) de aceste aspecte şi, pe continuum motivaţional, sunteţi undeva
aproape de polul motivaţiei intrinseci, vă rugăm să puneţi aceste întrebări, comentarii, sugestii sau
completări întru-un fişier Word (sau pe hârtie) şi să le expediaţi pe adresa tconst@uaic.ro.
În felul aceste vom avea şansa de a realiza împreună mai mult decât a scrie sau a citi despre motivaţia
elevului.
Avem şansa de a face primii paşi spre atingerea unor obiective mult mai ambiţioase: a face un schimb de
opinii avizate în domeniu, de a aplica aceste informaţii în practică, a îmbunătăţi randamentul şcolar al
elevilor noştri, a activitatea da noi dimensiuni dezvoltării noastre profesionale etc.
Primul pas fiind făcut, aşteptăm opinia dumneavoastră.
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Stiluri de învăţare. Stiluri de predare
”Cine se opreşte din învăţat,
fie la 15 sau 25 sau 80 de ani,
acela este un om bătrân.
Cine învaţă mereu, rămâne tânăr.”
Henri Ford
Ştiaţi că...
• datorită faptului că suntem diferiţi, modul în care învăţăm este diferit?
• elevii preferă experienţele de învăţare în care sunt activ implicaţi, astfel ei vor obţine rezultate mai
bune şi vor avea succes la şcoală?
• elevii învaţă mai repede atunci când noile achiziţii sunt utile şi practicate în viaţa de zi cu zi,
precum şi în viitor?
• elevii care îşi cunosc stilul de învăţare sunt mai angajaţi în procesul de învăţare, au încredere în
ei, se simt mai independenţi?
• ultimele cercetări asupra creierului afirmă că atunci când modalităţile de învăţare sunt adaptate
rezultatelor obţinute la analiza sau testarea stilurilor de învăţare, elevii vor reţine cu mai puţin
efort şi vor fi capabili să realizeze creşterea performanţelor şcolare în mai puţin de două
săptămâni?

O zi superbă de toamnă. În curtea şcolii se făcea curăţenia specifică anotimpului. Deşi era pauză,
dintr-o clasă se auzeau discuţiile aprinse ale unor copii referitoare la: dacă le place să vină la şcoală
sau nu. De fapt, continuau tema orei de dirigenţie.
Unii, foarte puţini, afirmau că ceva în ultimul timp s-a schimbat: şcoala este proaspăt zugrăvită şi
amenajată, are cea mai frumoasă clădire din sat...unii profesori sunt mai altfel... folosesc metode mai
atractive...sunt interesaţi de nevoile noastre şi comunică pe înţelesul nostru...pregătesc lecţiile şi
activităţile propuse...le place să predea...avem materii noi şi interesante...
Alţii, cea mai mare parte, supăraţi şi revoltaţi spuneau repede, intervenind unul peste celălalt, fără să
se asculte: nu-mi place să vin la şcoală...nu înţeleg nimic din ce se face în clasă, profesorii predau în
limbi străine, nu în română...nu ştiu cum să învăţ, este atât de mult şi alambicat...la ce-mi
foloseşte...temele pentru acasă sunt o corvoadă...vreau activităţi practice, m-am săturat de atâta
teorie, formule şi teoreme...nu am prieteni aici...uneori profesorii mă jignesc, mă umilesc în faţa
colegilor, că nu am pregătit sarcinile pentru ziua respectivă...îmi este tare greu...şi profesorul(a) X
intră în clasă, se aşează pe scaun la catedră şi vorbeşte, vorbeşte, fără să ne privească..nu am
încredere în mine...nu avem teren modern de sport...este un orar prea încărcat...nu mai vreau să ne
dicteze lecţia...îmi doresc să învăţ mai rapid şi pe termen lung, dar nu ştiu cum, ce metode să
folosesc...
Recunoaşteţi în opiniile exprimate: elevii cu care lucraţi? Comportamentul profesorilor, colegi de
cancelarie? Mediul de învăţare în care vă desfăşuraţi activităţile? Strategiile de predare-învăţare folosite?
Oferta educaţională furnizată de şcoală elevilor? Modalităţile de relaţionare elev-profesor?
Reflectaţi asupra propunerii unui astfel de subiect elevilor voştri! Ce ar răspunde?
• Ce vă place la şcoala unde învăţaţi?
• Ce nu vă place?
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•

Ce aţi schimba, dacă aţi fi director/directoare, profesor/profesoară?

1.

Ce este stilul de învăţare?

Aveţi probleme atunci când vreţi să învăţaţi ceva nou? Atunci trebuie să aflaţi mai multe despre stilul de
învăţare care este unic. Copiii au nevoie să afle cum funcţionează creierul lor, pentru a achiziţiona şi
procesa cât mai eficient o nouă informaţie, ce abilităţi sunt necesare învăţa, cum abordează un examen,
cum rezolvă probleme, cum oameni diferiţi învaţă în moduri diferite, cum pot aplica o strategie.

Mai ales că, cercetările estimează că la fiecare 5 ani avem 100% informaţii noi. Dacă această tendinţă
continuă, elevii vor beneficia de noi informaţii, cel puţin în domeniul tehnologic, la fiecare 38 de zile.
Aceasta înseamnă că ceea ce ei vor învăţa luna aceasta s-ar putea ca luna următoarea să fie “expirat”.
(Dennis W. Mills, 2002)

Aplicaţie:
Brainstorming: Ce este învăţarea? Listaţi caracteristicile acesteia pe o foaie de flipchart. Daţi exemple de
activităţi de învăţare.
Învăţarea este...
•
•
•
•

un proces complex
stabilirea unui parteneriat între cadre didactice şi elevi
achiziţionarea, schimbul reciproc de informaţii, cunoştinţe, abilităţi, atitudini
transformarea în vederea adaptării şcolare şi sociale.

Ştiaţi că învăţarea... (UNESCO, 1991)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nu este niciodată completă?
este individuală?
este un proces social?
poate fi distractivă?
este activă?
implică beneficii?
înseamnă schimbare?

Aplicaţie:
o

o
o

Împărţiţi în 4-5 grupuri (mijloace de transport), negociaţi şi selectaţi două care vă plac cel mai
mult pe care le consideraţi că sunt cele mai importante. Atenţie fără a afla şi ceilalţi! Discutaţi
despre importanţa lor, daţi exemple şi identificaţi metode concrete de aplicare în lucrul cu
elevii.
Discutaţi şi daţi exemple din viaţa de zi cu zi, de la şcoală, din cancelarie, de pe stradă, din
grupul de prieteni, din curtea şcolii, de acasă, etc. care susţin sau contrazic afirmaţiile.
Demonstraţi cele 7 ipoteze despre învăţare.
Creaţi un afiş care să arate mesajul grupului.
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o
o
o

Alegeţi modalitatea de prezentare cât mai originală, participanţii au sarcina de a ghici
afirmaţiile alese de fiecare grup. Se discută dacă au fost selectate toate afirmaţiile, care sunt
motivele alegerii sau respingerii lor.
Adăugaţi şi alte afirmaţii despre descoperite în timpul discuţiilor de grup.
Găsiţi proverbe despre învăţare.

Deoarece nu suntem toţi la fel şi vedem lumea ca individualităţi, percepţiile nostre arată:
• cum gândim,
• cum luăm decizii,
• cum definim ceea ce este mai important.

Elevii preferă să înveţe în diferite moduri: unora le place să studieze singuri, să acţioneze în grup, altorasă stea liniştiţi deoparte şi să-i observe pe alţii. Alţii preferă să facă câte puţin din fiecare. Mulţi oameni
învaţă în moduri diferite faţă de ceilalţi în funcţie de clasă socială, educaţie, vârstă, naţionalitate, rasă,
cultură, religie.

Aplicaţie:
o
o

Lista interogativă: Ce este stilul de învăţare? Participanţii vor găsi cât mai multe întrebări
referitoare la stilul de învăţare, care se notează pe o foaie de flipchart. Se discută şi se clarifică
notele definitorii.
Acrostih: Stil de învăţare

Stilul de învăţare...
•

•
•
•

se referă la „simpla preferinţă pentru metoda prin care învăţăm şi ne aducem aminte ceea ce am
învăţat”.
ne arată calea şi modalităţile în care învăţăm.
implică faptul că indivizii procesează informaţiile în diferite moduri, care implică latura cognitivă,
elemente afective- emoţionale, psihomotorii şi anumite caracteristici ale situaţiilor de învăţare.
ca „modalitate preferată de receptare, prelucrare, stocare şi reactualizare”, are în componenţa lui
elemente genetice şi elemente „care se dezvoltă ca urmare a expunerii frecvente şi preferenţiale
la o anumită categorie de stimuli.” (Băban, A., 2001)

Cheia pentru implicarea activă a elevilor în învăţare este de a înţelege preferinţele pentru învăţare, stilul
de învăţare, cu influenţe pozitive sau negative asupra performanţelor elevilor. (Birkey & Rodman 1995,

Dewar 1995, Hartman 1995).

Preşedintele executiv de la Xerox Corporation atribuie caracteristica “needucat” pentru acea “persoana
care nu ştie cum să păstreze, să stocheze ceea ce a învăţat, nu are un stil de învăţare adecvat”. Prin
urmare, elevii care nu ştiu cum să înveţe, nu vor fi capabili să devină responsabili, autonomi, cu abilităţi şi
atitudini folositoare pe tot parcursul vieţii, necesare pentru reuşita şcolară şi socială.
Stilul de învăţare poate afecta rezultatele pe care elevii le obţin la şcoală. Cercetările demonstrează că
atât elevii cu rezultate slabe cât şi cei cu rezultate bune reuşesc să-şi îmbunătăţească performanţele
şcolare, atitudinea faţă de şcoală, atunci când îşi cunosc stilul de învăţare. (Dunn, Griggs, Olson, Gorman,

and Beasley 1995).
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Fiecare dintre noi are o capacitate extraordinară de a învăţa în diferite moduri. Pentru a determina ce stil
de învăţare avem, nu trebuie decât să ne gîndim la cum preferăm să învăţăm ceva nou. Ne place să
asimilăm noile informaţii, abilităţi, atitudini prin imagini, emoţii, contacte cu persoane diferite, sunete,
aplicaţii practice, prin participare activă, directă?

Aplicaţie:
•
•

Le solicitaţi elevilor dumneavoastră să răspundă întrebărilor de mai jos, sub forma unui interviu,
iar prin discuţii şi întrebări, ei vor afla aspecte importante ale propriului lor comportament în
învăţare. Sugeraţi-le să răspundă sincer.
Aminteşte-ţi cum procedezi atunci când doreşti să înveţi ceva nou?
o Cu ce începi? Cum începi?
o Cum progresezi?
o Îţi faci un plan de acţiune? Care sunt paşii pe care îi urmezi?
o Cum integrezi ceea ce ai învăţat în „bagajul” pe care îl ai deja?
o În ce condiţii afirmi că ai avut succes?
o Cu cine îţi place să înveţi?
o Preferi să înveţi din ceea ce îţi prezintă altcineva?
o Preferi să citeşti?
o Iei notiţe? Faci scheme? Subliniezi cu culori ideile principale?
o Îţi place să mesteci gumă în timp ce înveţi?
o Sau preferi să participi la o aplicaţie practică?

A vorbi despre stilurile de învăţare, despre modurile diferite de a cunoaşte, despre diferenţele între cei
care învaţă poate este mai puţin important decât strategiile efective adecvate fiecărui stil de învăţare şi
materialele de învăţare specifice folosite. Specialiştii subliniază rolul deosebit pe care îl joacă cadrele
didactice, contribuţia acestora „în meseria de a-i învăţa pe elevi cum să înveţe” adaptată nevoilor,
intereselor, calităţilor personale, aspiraţiilor, stilului de învăţare identificat.

Aplicaţie:
•
•
•
•
•

Descrie mediul actual în care înveţi!
Descrie mediul în care ţi-ar place să înveţi!
Elaborează un plan de acţiune pentru dezvoltarea mediului de învăţare actual!
Dacă ai avea 1 milion USD cum ai schimba mediul de învăţare din şcoala unde lucrezi? Dar
clasa? De cine, de ce ai nevoie pentru a face transformările necesare?
Activitate de grup: Creează un colaj despre clasa/ şcoala preferată!

Care sunt secretele abordării stilului personal de învăţare? (Pat Wyman, 2004)
• Primul secret pentru a face învăţarea mai rapidă şi mai uşoară este de a înţelege preferinţele
specifice stilului personal de învăţare.
• Al doilea secret se referă la a conştientiza care stil de învăţare creează cea mai eficientă cale de a
înţelege şi de a ţine minte ceea ce alegem şi decidem să învăţăm.

Aplicaţie:
•
•
•

Care este cel mai plăcut mod de a învăţa, nu neapărat la şcoală?
Cum preferi să înveţi?
Ce-ţi place să înveţi cel mai mult?
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•
•
•

În ce măsură este influenţat stilul tău de învăţare de interacţiunile cu ceilalţi şi
sarcinile de zi cu zi?
Ierarhizează modalităţile preferate de a învăţa!
Reclamă pentru stilul de învăţare

De asemenea, important este cum ne amintim ceea ce am învăţat. Vedeţi imagini, auziţi cuvinte sau
recreaţi informaţiile într-un mod practic?

Aplicaţie:
•

Înainte de a completa individual următoarele propoziţii din tabelul următor:„Eu
învăţam/învăţ...” gândiţi-vă la cum aţi învăţat să scrieţi primele litere, cum să cântaţi, cum aţi
desluşit înţelesul primului cuvânt, cum aţi învăţat să respectaţi un orar, cum să îţi faci
prieteni, cum să mergi pe bicicletă, cum să înoţi, cum să repari o piesă, cum să reciţi o
poezie, etc.

Trecut / Cum învăţam?
Învăţam greu
atunci când...
Învăţ uşor atunci
când...
Cred că învăţarea
era mai uşoară
atunci când...
Cred că învăţarea
era grea atunci
când...
În grup,
învăţam...

Azi / Cum învăţ?
Învăţ greu atunci
când...
Învăţ uşor atunci
când...
Cred că învăţarea
este uşoară atunci
când...
Cred că învăţarea
este grea atunci
când...
În grup, învăţ...

Singur(ă)
învăţam...
Din cărţi
învăţam...
Învăţam uşor de
la o persoană
care...
Învăţam greu de
la o persoană
care...

Singur(ă) învăţ...
Din cărţi învăţ...
Învăţ uşor de la o
persoană care...
Învăţ greu de la o
persoană care...

Învăţam rapid şi
cu plăcere atunci
când...
Tehnicile pe care
le foloseam
atunci când
învăţam...

Învăţ rapid şi cu
plăcere atunci
când...
Tehnicile pe care le
folosesc atunci
când învăţ...

Sloganul
personal pentru
învăţare era...

Sloganul personal
pentru învăţare
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este...

•
•
•

Comentaţi răspunsurile cu ceilalţi colegi! Ce aveţi în comun, ce vă deosebeşte? Ca şi cadre
didactice: ce vă spun răspunsurile despre dvs. ca elev? Ce implicaţii apar de aici asupra modului
în care vă învăţaţi elevii?
Concluzii- flipchart
Cântec rap „Învăţ greu!- Învăţ uşor!”

2. Ce stiluri de învăţare cunoaştem?
Există mai multe stiluri de învăţare. Deşi există variate clasificări ale stilurilor de învăţare, o vom prezenta
pe cea mai frecventă, întâlnită în literatura de specialitate. Pentru informaţii suplimentare vezi bibliografia.

După modalitatea senzorială implicată!
o

Sunt 3 stiluri de învăţare de bază: vizual, auditiv, tactil-kinestezic. Atunci când învăţăm,
depindem de modalităţile senzoriale implicate în procesarea informaţiilor. Cercetările au
demonstrat că 65% din populaţie sunt vizuali, 30%- auditivi şi numai 5%- tactil-kinestezici.
(Dennis W. Mills, 2002). Pentru stilul de învăţare auditiv, „inputul” este valoros, pe când pentru
celelalte două, combinaţia tuturor. Fiecare persoană are un mod primar de a învăţa. Ştiaţi că cei
care au un stil de învăţare vizual îşi amintesc 75% din ceea ce citesc sau văd? O dată ce va fi
identificat acest mod, elevii împreună cu profesorii şi părinţii acţionează pentru dezvoltarea lui.

Aplicaţie:
•

Împărţiţi în trei grupuri (vizual, auditiv sau tactil-kinestezic), prin tragere la sorţi, veţi
deveni experţi într-unul din cele trei stiluri de învăţare. Analizaţi caracteristicile fiecăruia şi
găsiţi exemple de activităţi pentru discipline diferite prin care stilurile de învăţare pot fi
dezvoltate. Aplicaţiile se vor nota într-un tabel sintetic.

Disciplina
Stil de învăţare vizual

Sugestii de activităţi
Stil de învăţare auditiv

Stil de învăţare
tactil-kinestezic

Română
Istorie
Matematică
Chimie
Consiliere
şcolară
Educaţie fizică
Alte
discipline...

Aplicaţie:
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Învăţătoarea/ învăţătorul - Profesoara / profesorul! (trecut-prezent)
• Descrie calităţile şi caracteristicile acestuia/acesteia!
• Ce preda/ predă? Ce stiluri de învăţare încuraja / încurajează să se dezvolte?
• Cum ai dori să fie cadrele didactice din şcoală?
• Întocmeşte o listă cu recomandări pentru cadrele didactice care să ajute la îmbunătăţirea stilului
de învăţare al elevilor!
• Desenează cu creioane colorate învăţătoarea/ învăţătorul - profesoara / profesorul!
Stilul de învăţare vizual are următoarele puncte tari:
o Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc
o Le plac prezentările şi proiectele vizuale
o Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole şi hărţi
o Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când le văd
Sugeraţi elevilor strategii pentru stilul de învăţare vizual!
o Luaţi notiţe! Cea mai eficientă cale pentru o învăţare de lungă durată.
o Priviţi persoana cu care vorbiţi! Vă ajută la concentrare asupra sarcinii de învăţare.
o Alegeţi un loc de învăţare liniştit! Dacă este necesar puteţi folosi căşti, pentru a nu vă
distrage atenţia din cauza zgomotului. Unele persoane preferă în timp ce învaţă să asculte în
fundal, o muzică liniştită «soft».
o Dacă nu aţi înţeles ceva din ceea ce a spus cadrul didactic, întrebaţi-l politicos dacă vă poate
repeta sau explica din nou.
o Cei mai mulţi cu acest stil de învăţare învaţă cel mai bine singuri.
o Când învăţaţi luaţi multe notiţe şi explicaţi-le detaliat, în josul paginii.
o Dacă folosiţi notiţele altcuiva, rescrieţi-le, daţi-le o notă personală! Îţi vei aminti mult mai
bine!
o Utilizaţi marcatoarele, culorile pentru a sublinia ideile principale!
o Înainte de a începe o sarcină/ temă pentru acasă stabiliţi-vă obiectivele şi scrieţi-le.
Afişează-le! Să fie cât mai vizibile, să vă atragă atenţia, să fie uşor de citit.
o Înainte de a citi un capitol sau o carte, treceţi în revistă, “scanaţi” imaginile, fotografiile,
schemele, titlurile etc.
o Plasaţi-vă spaţiul de învăţare (birou, bancă, masă de lucru) departe de uşă şi ferestre şi
în faţa clasei.
o Notaţi-vă ideile principale pe cartonaşe colorate (engl.“flashcards”), apoi verificaţi-le!
o Dacă este posibil, folosiţi diagrame, hărţi, postere, filme, video, programe computere,
atunci când studiaţi, când aveţi de pregătit o temă sau când faceţi o prezentare.
Caracteristici ale stilului de învăţare
vizual

•

Preferă să vadă cuvintele scrise.

•

Când ceva este descris, preferă să
vadă o imagine a descrierii respective.

•

Preferă o linie a timpului sau ceva
similar diagramelor pentru a-şi aminti
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Ce face profesorul pentru
elevii cu stilul de învăţare
vizual?
•

•

Furnizează materiale
vizuale şi interesante
într-o varietate
grafică.
Se asigură că
prezentările vizuale
sunt foarte bine
organizate.

Sugestii de activităţi

•
•
•
•

diagrame, grafice
fotografii, cărţi
colorate, panouri,
postere, colaje
emisiuni TV, showuri
jocuri, notiţe, ziare,
reţete, reviste,
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evenimentele istorice.
•

•

Preferă instrucţiunile pentru sarcinile
de învăţare să fie scrise faţă de cele
verbale.

•

Observă toate elementele fizice,
materiale, concrete în clasa de elevi.

•

Organizează cu atenţie toate
materialele de învăţare pe care le
foloseşte.

•

Îi place, se bucură să decoreze spaţiul
de învăţare.

•

Preferă fotografii şi ilustraţii cu un
conţinut tipărit şi explicaţii scrise.

•

Îşi aminteşte şi înţelege mai ales prin
folosirea diagramelor, tabelelor şi
hărţilor.

•

Apreciază prezentările folosind video şi
retroproiectorul (folii, rezumate).

•

Studiază materialele pe baza notiţelor
şi a organizării conţinuturilor într-o
manieră personală (scheme învăţare,
concluzii, schiţe, idei principale).

•

Se bucură de participarea la activităţile
artistice vizuale.

•
•

Pe parcursul lecţiilor,
urmăreşte să fie auzit
de toţi elevii pentru
a-l asculta şi înţelege
cât mai bine.
Face scheme, fişe,
schiţe, rezumate uşor
de citit
Utilizează întreaga
varietate tehnologică:
computer, video,
retroproiector,
videoproiector,
camera de filmat,
circuit închis TV,
fotografii, Internet
etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lecturi, cărţi, postit-uri
obiecte (de ex.
cutia cu scrisori)
hărţi, tabele,
ilustraţii, expoziţii
desene animate
prezentări power
point (slide)
filme
retroproiector,
videoproiector, folii
rapoarte scrise
cartonaşe colorate
rebusuri, puzzle
scrisori
jurnale, buletine
informative
fişe de lucru
liste cu întrebări,
soluţii

Stilul de învăţare auditiv prezintă următoarele puncte tari:
o Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune
o Le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri mici
o Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, sarcinile verbale/orale
o Înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud
Propuneţi elevilor strategii pentru stilul de învăţare auditiv!
o Studiaţi cu un prieten(ă)! Astfel puteţi discuta cu acesta despre materialul de învăţat, vă auziţi
unul pe celălalt, vă clarificaţi.
o Recitaţi/ spuneţi cu voce tare informaţiile pe care doriţi să vi le amintiţi mai mult timp.
o Întrebaţi cadrele didactice dacă puteţi prezenta temele sau munca voastră ca o prezentare
orală sau pe o casetă audio.
o Înregistraţi casete audio cu punctele importante pe care vreţi să vi le amintiţi
o şi ascultaţi-le în mod repetat. Este foarte folositor pentru învăţarea materialelor în vederea
participării la teste.
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o
o
o
o
o
o

Când citiţi, parcurgeţi rapid de la un capăt la altul textul, priviţi imaginile, titlurile capitolelor, alte
indicii şi spuneţi cu voce tare ce idei sunt transmise în carte.
Confecţionaţi cartonaşe colorate cu ideile de bază pe care doriţi să le învăţaţi şi repetaţi-le
cu voce tare. Folosiţi culori diferite care să vă ajute memoria.
Stabiliţi obiectivele pentru tema de casă şi verbalizaţi-le. Spuneţi obiectivele, etapele de
lucru cu voce tare de fiecare dată când începeţi rezolvarea sarcinilor.
Citiţi cu voce tare ori de câte ori este posibil! Aveţi nevoie să auziţi cuvintele pe care le citiţi
pentru a le înţelege mai bine sensul.
Când faceţi calcule matematice, utilizaţi foi de matematică pentru a încadra corect coloanele şi
a efectua corect rezultatele, calculaţi cu voce tare.
Folosiţi culori diferite şi imagini în notiţele pe care le luaţi, în exerciţiile din carte., în fişe de
lucru

Caracteristici ale stilului de învăţare
auditiv

Ce face profesorul pentru
elevii cu stilul de învăţare
auditiv?

Sugestii de activităţi

•

Îşi aminteşte foarte bine ceea ce spune
el şi ceea ce spun alţii

•

•

•

Preferă să discute ideile, chiar dacă nu
au fost înţelese imediat

•

Găseşte că este dificil să muncească în
tăcere şi linişte pentru o perioadă
lungă de timp

•

•
•

Îşi aminteşte cel mai bine prin repetiţii
verbale (proverb latin: “Repetiţia este
mama învăţăturii”) şi prin discuţii cu
voce tare
Îşi aminteşte foarte bine sarcinile
verbale
Se bucură de oportunităţile de a face
prezentări de teatru (drama, teatru de
păpuşi, scenete, recitarea unor versuri
etc.), care să includă şi folosirea
muzicii

•

Îi plac discuţiile în grup, dezbaterile şi
cele care se “iscă” în clasă

•

Manifestă interes şi entuziasm pentru
expresiile verbale (muzicalitatea, ritmul
cuvintelor)

•

Îi este uşor de distras atenţia de
zgomote, dar la fel de uşor
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•

•

•

•

Reformulează ideile
principale şi întrebările.
Variază viteza, volumul,
intensitatea în vorbire
ceea ce ajută la crearea
unei adecvate şi
interesante “compoziţii,
melodii” pentru ureche.
Notează punctele cheie
sau cuvintele cheie care îi
ajută să evite confuzia
datorată pronunţiei.
Pe parcursul lecţiilor, se
asigură să fie auzit de toţi
elevii pentru a-l asculta şi
înţelege cât mai bine.
Încorporează aplicaţiile
multimedia în procesul de
predare-învăţare,
utilizând: sunete, muzică,
discurs, conferinţă
(înregistrările pe casete
audio, casete video, CDuri, instrumente
muzicale).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Rapoarte orale sau
prezentări
Discuţii cu clasa sau
cu un grup
Discuţia Panel
(experţi în diverse
teme)
Debate (pro/contra)
Înregistrări audio,
video
Cântece,
Instrumente
muzicale
Teatru de păpuşi
TV/Radio show
Jocuri verbale
Spectacole,
scenete/ povestiri
despre evenimente
curente
Peer tutoring (de
ex. programe
educaţionale:
rezolvarea
conflictelor,
prevenirea
HIV/DIDA)
Prezentări orale
Demonstraţii
Recitări poeme,
poezii
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Stilul de învăţare tactil-kinestezic se remarcă prin punctele tari:
o Îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele personale la care au participat cu mâinile şi întreg
corpul (mişcări şi atingeri)
o Le place folosirea instrumentelor sau preferă lecţiile în care sunt implicaţi activi/participarea la
activităţi practice
o Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut o dată, le-au exersat şi le-au aplicat în
practică (memorie motrică)
o Au o bună coordonare motorie
Recomandaţi elevilor exersarea strategiilor pentru stilul de învăţare tactil-kinestezic!
o Pentru a memora, plimbaţi-vă şi spuneţi cu voce tare ceea ce aveţi de învăţat, folosind
notiţele.
o Când citiţi o scurtă povestire sau un capitol dintr-o carte, încercaţi “abordarea
întregului ca o parte”. Aceasta înseamnă că este de dorit să respectaţi următoarea
succesiune: să urmăriţi imaginile, să citiţi titlurile capitolelor, să citiţi primul şi ultimul paragraf
şi apoi să identificaţi “emoţiile şi sentimentele” transmise. Puteţi de asemenea să treceţi în
revistă scurta povestire/capitolul, de la sfârşit la început, paragraf cu paragraf.
o Dacă sunteţi o fire agitată, nervoasă, nu-i deranjaţi pe cei din jurul vostru. Faceţi exerciţii
pentru mâini, degete, picioare, tălpi, părţile corpului, practicaţi un sport, jucaţi-vă cu o
minge de tenis, strângeţi în pumn o minge elastică sau ceva similar.
o Este posibil ca nu întotdeauna să studiaţi cel mai bine la birou sau în bancă. De aceea,
încercaţi să studiaţi într-un spaţiu adecvat, folosind un scaun confortabil, chiar un
şezlong cu o pernă de sprijin, unde vă şi puteţi relaxa în acelaşi timp.
o Studiaţi cu muzică în fundal (de ex. muzica barocă, clasică este cea mai recomandată faţă
de o muzică zgomotoasă, de ex. heavy-metal).
o Decoraţi clasa, mediul în care lucraţi cu hârtie colorată. De asemenea puteţi să vă acoperiţi
banca, biroul, masa. Alegeţi culoarea favorită care vă ajută să vă concentraţi. Această
tehnică este numită fond de culoare, “engl. colour grounding.
o Încercaţi să citiţi prin folii transparente colorate, care ajută la concentrarea atenţiei.
Înainte de a alege culoarea potrivită, încercaţi o varietate de culori.
o Luaţi frecvent mici pauze! Dar asiguraţi-vă că vă întoarceţi repede la lucru. Un orar
eficient cuprinde 15-25 minute de studiu, 3-5 minute de pauză.
o Ca tehnică de învăţare şi memorare, ţineţi ochii închişi şi scrieţi ideea în aer sau pe o
suprafaţă, de ex. pe bancă cu degetul. Găsiţi imaginea şi sunetul cuvintelor în minte. Mai
târziu, când vreţi să vă amintiţi informaţia, închideţi ochii şi încercaţi să vedeţi cu ochii minţii
şi să auziţi ideile învăţate anterior.
o Când învăţaţi o nouă informaţie, confecţionaţi cartonaşe colorate în care să includeţi ideile
esenţiale, cuvintele cheie.
Caracteristici ale stilului de
învăţare tactil- kinestezic

•

Îşi aminteşte foarte bine ceea
ce face.

•

Îşi aminteşte foarte bine dacă
se implică fizic şi participă activ
la sarcinile de învăţare.
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Ce face profesorul
pentru elevii cu stilul de
învăţare tactilkinestezic?
• Acordă şi permite
elevilor tactilikinestezici să ia scurte
pauze pe parcursul
lecţiilor şi să facă
mişcare sau să se
relaxeze.

Sugestii de activităţi

Activităţi kinestezice
•
•
•
•

Cercetări („Plantele
medicinale”)
Demonstraţii
Dansuri
Confecţionare produse
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se bucură dacă acţionează şi
creează.
Îi place să folosească
computerul.
Preferă să se implice în
activităţi manuale.
Se bucură de oportunitatea de
a construi în mod fizic, de a
mânui materialele de învăţare.
Are probleme dacă stă într-un
singur loc pentru mult timp.
Arată interes pentru activităţile
fizice şi entuziasm
Manifestă tendinţa de a se juca
cu mici obiecte în timp ce
ascultă la ore sau învaţă,
muncesc.
Manifestă tendinţa de a mânca
în timp ce studiază.
Îi place jocul actoricesc într-o
situaţie relevantă a unei
chestiuni de studiat.

•

•

•

•

Încurajează elevii
tactili-kinestezici să
noteze opiniile lor
despre temele discutate
în cadrul activităţilor
şcolare şi extraşcolare.
Încurajează elevii
tactili-kinestezici să stea
în picioare sau să se
mişte în timp ce
povesteşte ceva sau
învaţă un nou material
Încorporează resursele
multimedia (computer,
videocamera,
retroproiector, camera
foto etc.) în program
(prezentările cadrelor
didactice şi ale elevilor).
Furnizează o mulţime
de activităţi tactilokinestezice în clasă

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exerciţii corporale
Întreceri sportive,
competiţii, concursuri
Muzică şi lecturi
Video show
Excursii
Îmbrăcămintea
(scenografie, parada modei)
Joc de rol/interviuri
Şarade
Pantomimă
Scenete de teatru
Proiecte, portofolii
Plimbări, mersul pe jos şi
lecturi
Teatru de păpuşi
Performanţe muzicale
Laboratoare ştiinţifice

Activităţi tactile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelaj, sculptură, colaje
Albume cu tăieturi din ziare
Cărţi de colorat
Creaţii artistice
Rame pentru tablouri
Lucru de mână, cusături,
broderii
Postere
Cartonaşe cu sarcini
Tablă neagră, albă
Obiecte, litere din
glaspapier/pâslă
Jocuri, puzzle, origami
Lucru la computer
Colecţii, dicţionare, expoziţii
Cercurile învăţării
Fişe de lucru
Jocuri în apă, nisip
Confecţionat costume, măşti
pentru teatru, carnaval

Aplicaţie:
Ce stil de învăţare am?
• Descrie stilul de învăţare din tabelele prezentate pe care crezi că îl ai, în funcţie de modalităţile
senzoriale pe care le accesezi atunci când înveţi.
• Pe baza informaţiilor despre stilurile de învăţare vizual, auditiv, tactil-kinestezic dezvoltaţi
caricaturi pentru fiecare caracteristicile acestora.
• Pentru ce motive unii elevi nu şi-au dezvoltat un stil de învăţare eficient?
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•
•
•

Jocul „Mimează stilurile de învăţare!”
Identifică strategii de învăţare specifice stilurilor de învăţare pe care le utilizeză cadrele didactice
şi cele pe care le-ai dori să le folosească la activităţile din clasă dar şi din afara şcolii.
Găsiţi asemănări şi deosebiri referitoare pentru strategiile utilizate, în funcţie de stilul preferat.

Analiza stilului de învăţare
După specialiştii în acest domeniu analiza stilului de învăţare cuprinde evaluarea a 49 elemente
individuale, care sunt clasificate în 6 categorii distribuite de-a lungul unei piramide.
Analiza lor subliniază complexitatea stilului de învăţare: unele sunt determinate genetic, iar altele sunt
învăţate, cu implicaţii serioase în asumarea responsabilităţii cadrelor didactice faţă de recunoaşterea,
identificarea şi dezvoltarea stilului de învăţare al elevilor săi.

Aplicaţie:
Piramida stilului de învăţare: Eu sunt unic(ă) şi perfect(ă)!
• Pe foi de flipchart, împărţiţi în grupuri după minunile lumii, analizaţi factorii care influenţează
stilurile de învăţare.
• Turul galeriei.
• Ce faceţi pentru îmbunătăţirea stilului de învăţare în vederea obţinerii succesului şcolar?
• Pe baza tabelului de mai jos, reflectaţi asupra caracteristicilor specifice stilului personal de
învăţare?Adaptează piramida stilului de învăţare la propria persoană!
• Scrie o scrisoare stilului tău de învăţare!

Este un instrument util pentru diagnoza stilului de învăţare, pentru analiza condiţiilor în care preferă să
înveţe elevii, evaluarea preferinţelor indivuduale în domeniile următoare:
1. dominanţă
cerebrală
stânga/dreapta

o
o

stilul de gândire (stilul cognitiv) reflectiv sau impulsiv
stilul de învăţare analitic sau holistic/global/sintetic

2. modalitate
senzorială

o
o
o

auditiv (auzit, vorbit, dialog intern)
vizual (citit, văzut, vizualizare)
tactil- kinestezic (mişcare, acţiune, manipulare, atingere

3. nevoi fizice

o

identificarea nevoilor pentru mobilitate (preferinţa pentru
mişcare, pasivitate motrică)
„intake” (mâncat, băut, mestecat gumă, ronţăit etc-)
preferinţa pentru timpul unei zile (bioritmul personal)

o
o
4. mediul fizic
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o
o
o
o

sunet (muzică, tăcere)
lumină (strălucire, lumină scăzută)
temperatură (cald ori rece)
spaţiul de lucru: şcoala, clasa, holul, acasă (condiţii de lucru,
design confortabil, formal/informal)
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5. grupuri sociale

o
o

6. atitudini

o
o
o
o
o

preferinţa pentru a lucra singur, în perechi, cu colegi de
vîrsta lui- peers sau în echipă, influenţa şi presiunea
grupului
autoritatea , îi place să lucreze cu un profesor sau cu un
părinte
motivaţia (internă, externă)
ambiţia/perseverenţa (ridicată, fluctuantă sau scăzută)
conformitatea (conformist sau non-conformist/rebel)
structura ( a fi direcţionat sau a fi autonom- se conduce
singur, ghidare, consiliere din partea altora)
varietatea (nevoia de rutină sau de schimbare/varietate)

Sursa: http://www.creativelearningcentre.com, Home of Learning and Working Style

3. Instrumente de recunoaştere şi dezvoltare
Stilul de învăţare ne însoţeşte de când ne naştem. Nu este un „dat” pe viaţă. Este o „structură flexibilă”.
(Băban, A., 2001) Nu există stil de învăţare bun sau rău. Succesul vine cu varietatea stilurilor de învăţare.
Aceasta este o abordare corectă a învăţării. Cel mai important lucru este să conştientizăm natura stilului
de învăţare.
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Când abordezi stilul tău de învăţare, gândeşte-te la modul în care îţi aminteşti un număr de telefon. Îl
vizualizezi? În ochii minţii cum arată numărul de telefon? Ori vezi numărul scris pe o hârtie, imaginea pe
care o ai, atunci când l-ai notat? Poate că eşti vizual. „Auzi” numărul aşa cum ţi l-a dictat cineva? În acest
caz eşti auditiv. Dacă „degetele vor căuta numărul pe telefon, fără să le priveşti telefonul”, atunci eşti
tactil-kinestezic.
Când avem o sarcină de rezolvat sau o situaţie nu întotdeauna beneficiile stilului de învăţare ies în
evidenţă. Fiecare individ are stilul său unic de învăţare cu puncte tari şi puncte slabe. Este vital pentru
profesori să folosească o varietate de metode pentru „a îmbogăţi” elevii cu strategii de dezvoltare a
stilurilor de învăţare identificate.
Nu este ceva ciudat să folosim stiluri diferite de învăţare pentru sarcini diferite de învăţare, de ex. la
discipline diferite sau chiar în cadrul aceleiaşi discipline. Unii oameni au un stil de învăţare dominant
puternic, alţii au o combinaţie de mai multe stiluri.
Ştiaţi că în conformitate cu date oferite Centrului Naţional de Statistică pentru Educaţie, SUA, peste 68%
din copii nu citesc la nivelul cerut, au note mici? De ce? Nu este vina copiilor. Aceste dificultăţi de citit duc
la lipsa abilităţilor de bază, afectarea vieţii familiilor de unde provin copiii, abandon şcolar, performanţe
şcolare scăzute, stimă de sine scăzută. Problema este că nu au dezvoltate abilităţile vizuale (câmpul
vizual), iar şcolile nu testează copiii pentru a vedea care sunt nevoile acestora pentru a acţiona în
consecinţă. Amintiţi-vă atunci când eraţi copiii, unde vă jucaţi (afară, în casă), cu ce, cum, cu cine? Aceste
aspecte sunt importante în recunoaşterea stilului de învăţare.
Identificarea şi recunoaşterea stilurilor de învăţare se poate realiza prin: observarea şi analiza
propriilor experienţe de învăţare, caracterizarea stilului de învăţare pe baza explicaţiilor, descrierilor,
exerciţiilor prezentate în ghid, aplicarea unor chestionare specifice (Internet, manuale de psihoteste),
discuţii cu specialişti de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică din reţeua naţională de consiliere,
informarea cu privire la stilurile de învăţare din dorinţa de autocunoştere (puncte tari şi slabe la stilului
personal de învăţare), participarea activă la activităţile practice cu această temă la diferite ore, cu
precădere cele de consiliere şi orientare, diverse opţionale, implicarea în programe educaţionale cu
această temă (de ex. optimizarea stilului de învăţare, tehnici de învăţare eficientă).
Care sunt beneficiile identificării şi dezvoltării stilurilor de învăţare?
Pentru copii...
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dezvoltarea autocunoaşterii
relevarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale învăţării
eliminarea obstacolelor învăţării
îmbunătăţirea stimei de sine
prevenirea neînţelegerilor dintre copii-profesori şi părinţi
evidenţierea abilităţilor de învăţare
optimizarea învăţării prin adoptarea unui mod personal
obţinerea de note mai bune la şcoală
dezvoltarea unor relaţii pozitive cu cei din jur
scăderea problemelor de comportament

Pentru părinţi...
o
o
o

înţelegerea nevoilor de învăţare ale copiilor
identificarea motivelor care generau eşecul şcolar
reconsiderarea barierelor în învăţare şi abordarea optimistă a întregului potenţial al copilului
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Pentru profesori....
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

se constată mai puţin stres – zi de zi, în situaţiile din clasă şi din afara clasei
se obţin rezultate mai bune şi există satisfacţie profesională
se îmbunătăţeşte managementul timpului
se formează o imagine acurată asupra diversităţii din clasă
creşte spiritul de echipă
se dezvoltă relaţia interpersonală dintre profesor-elev şi comunicarea profesorilor cu elevii şi
părinţii
se clarifică nevoile de învăţare individuale ale elevilor
are succes învăţarea prin cooperare, lucrul pe grupe
se evidenţiază în mod real nevoile elevilor etichetaţi „slabi” şi ale elevilor „talentaţi”
se conştientizează cauzele eşecului în învăţare
se stabilesc strategii de optimizare a învăţării

Ghidul pentru identificarea stilului de învăţare al elevilor
Pentru a vă înţelege stilul de învăţare este nevoie să analizaţi modul în care preferaţi să învăţaţi sau să
procesaţi informaţiile. Astfel veţi putea dezvolta strategii prin care să actualizaţi potenţialul de învăţare şi
să răspundeţi la următoarele întrebări:
o care stil de învăţare vă aduce beneficii?
o cum vă este de folos în interacţiunea cu ceilalţi?
o cum vă ajută în activitatea de la şcoală?
o cum influenţează studiul individual, luarea notiţelor, lectura, performanţele şcolare?

Aplicaţie:
•

Înainte de a folosi chestionarul pentru elevi, vă propunem să reflectaţi asupra întrebărilor
următoare pentru a vă determina un portret al stilului personal de învăţare (traducere şi

adaptare www.HowtoLearn.com, Personal Learning Styles Inventory)

1. Îţi aminteşti mai bine un subiect prin metoda lecturii pe baza informaţiilor, explicaţiilor şi
discuţiilor?
2. Preferi informaţiile prezentate prin mijloace vizuale?
3. Îţi place să iei notiţe?
4. Îţi aminteşti cu uşurinţă ceea ce spun ceilalţi?
5. Doreşti să faci postere, afişe, colaje sau activităţi practice desfăşurate în clasă?
6. Ceri explicaţii sub forma diagramelor, graficelor sau exemplelor vizuale?
7. Te bucuri dacă „meştereşti” anumite lucruri cu mâinile?
8. Ai abilităţi manuale şi te bucuri să faci grafice şi hărţi?
9. Repeţi cu uşurinţă sunetele pe care le auzi?
10. Îţi aminteşti mai bine dacă scrii ceea ce ai de învăţat de câteva ori?
11. Poţi înţelege şi urma direcţiile pe o hartă? Ai simţul orientării în spaţiu? Poţi arăta întotdeauna
direcţiile, de ex. Nord, Sud oriunde te-ai afla?
12. Rezolvi mai bine subiectele dacă auzi sarcinile (lectură, casetă audio) sau dacă le citeşti?
13. Te joci cu monedele sau cheile în buzunare?
14. Înveţi să pronunţi mai bine cuvintele repetându-le cu voce tare sau dacă le scrieţi pe hârtie?
15. Înţelegi mai bine ştirile dacă le auzi la radio sau le citeşti în ziare?
16. Mesteci gumă sau îţi place „să ronţăi” ceva atunci când înveţi?
17. Simţi că cea mai bună cale de a-ţi aminti este de a ţi-o imagina în mintea ta?
18. Citeşti cuvintele, urmărindu-le literă cu literă cu degetul arătător?
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19. Preferi să asculţi o lectură bună sau o discuţie decât să citeşti câteva materiale din manual?
Îţi place să auzi o poveste pe casetă decât să o citeşti?
20. Când ai ceva de realizat citeşti întotdeauna sarcinile?
21. De cele mai multe ori ştii cuvintele cântecelor pe care le auzi?
22. Când eşti singur(ă), obişnuieşti să asculţi muzică sau să fredonezi o melodie?
23. Ai abilităţi tehnice şi să îţi place să rezolvi rebusuri, puzzle?
24. Te joci cu obiecte în timp ce înveţi?
25. Preferi să citeşti decât să auzi o lectură?
26. Îţi place să faci o activitate decât să scrii un raport despre ea?
27. Îţi place mai mult să faci sport decât să citeşti cărţi?
28. Îţi aminteşti mai mult dacă auzi ştirile la radio sau dacă le citeşti în ziare?
29. Obţii informaţii despre subiecte interesante, citind materiale relevante?
30. Te simţi confortabil dacă alţii te ating, îţi dau mâna?
31. Urmezi mai bine instrucţiunile spuse decât cele scrise?
32. Îţi place să scrii scrisori sau în jurnal?
33. Cel mai bine înveţi acţionând, făcând?
34. Este greu pentru tine să stai liniştit(ă) pe un scaun timp îndelungat?
35. Crezi că fără muzică viaţa nu este aşa de frumoasă?
36. Te simţi confortabil într-un grup social şi îţi place să iniţiezi conversaţii?
37. Când îţi aminteşti o experienţă cel mai adesea poţi descrie ceea ce ai simţit? Auzi sunete şi
vorbeşti cu tine însuţi?
38. Îţi place sportul?
39. De obicei vorbeşti încet?
40. Te simţi distras(ă) dacă cineva vorbeşte cu tine atunci când priveşti la TV?

Aplicaţie:
Altă modalitate de autoevaluare a stilului de învăţare vizează anumite categorii: preferinţa pentru
a învăţa ceva nou, citit, scris, rezolvarea de probleme... Reflectaţi individual, apoi discutaţi în grup
răspunsurile care vă ajută la identificarea trăsăturilor principale ale modului în care învăţaţi.
Când înveţi ceva nou, preferi...

•
•
•

Să foloseşti diagrame, postere, demonstraţii
Să primeşti instrucţii verbale
Să acţionezi pur şi simplu, să încerci găsirea
soluţiilor

Când citeşti ceva, îţi place...

•
•
•

Să vizualizezi în mintea ta pasajele descriptive
Să te bucuri de dialogul personajelor
Uneori să te bucuri de cărţi de aventuri, acţiune,
dar ai prefera să nu citeşti

Când scrii ceva, încerci...

•
•
•

Să „vezi” cuvintele
Să auzi cuvintele înainte de a le scrie
Să scrii cuvintele pe o ciornă pentru a vedea dacă
este corect

•
•
•

Distras(ă) de mişcare şi forfota din jurul tău
Distras(ă) de zgomote acolo unde înveţi
În dificultate dacă stai o perioadă lungă de timp pe
scaun

Când te concentrezi
sarcini, te simţi...

asupra
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Când rezolvi o problemă, alegi...

•
•
•

Dacă lucrezi într-o echipă, tu preferi...

•
•
•

Să notezi datele problemei şi să desenezi soluţiile
pentru a le vizualiza
Să vorbeşti cu cineva (sau cu tine însuţi/însăţi)
Să foloseşti obiecte concrete pentru a găsi soluţii
Să urmăreşti intrucţiunile şi să te ghidezi după
imagini
Să auzi explicaţiile pentru ceea ce ai de făcut prin
mijloace audio-video
Să ignori sarcinile şi să acţionezi direct

Când îţi aminteşti numele persoanelor,
îţi aminteşti...

•
•
•

Feţele persoanelor, nu şi numele lor
Numele persoanelor, nu şi cum arată
Situaţia clară/contextul în care te-ai întâlnit cu
acestea

Când indici direcţia pentru cineva, tu...

•
•
•

Vizualizezi traseul sau desenezi o hartă
Dai informaţii clare şi precise
Îţi mişti corpul, poziţia, gesticulezi pentru a o
îndruma

Când ai nevoie de ajutorul cuiva (teme,
fişe etc.) tu ai dori...

•

Să-ţi arate imagini, diagrame, desene în explicarea
soluţiilor
Să-ţi explice cum se rezolvă
Să te încurajeze în acţiunile tale concrete până vei
reuşi

Îţi poţi aminti cel mai bine o listă cu
itemi dacă tu...

•
•
•

•
•

Ai notat-o
Ai repetat-o
Ai folosit degetele

Aplicaţie:
Experimentaţi stilul personal de învăţare!
• Definiţi stilul personal de învăţare (eseu).
• Cum învăţ un text nou la istorie, la literatură, cum rezolv o problemă? Diadă: cel/ cea care învaţă
şi cel/cea care observă.
• Completarea unei fişe de analiză de observatori, de ex. modalităţi, reacţii, nivel de performanţă,
timp alocat, grad de confort, propuneri, recomandări, întrebări etc. Rolurile se schimbă.
• Puncte tari- puncte slabe ale stilului meu de învăţare.
• Publicitate pentru stilul meu de învăţare.
Strategii de dezvoltare a stilurilor de învăţare
•
•
•

Identifică stilul de învăţare
Participă la exerciţii de autocunoaştere şi intercunoaştere
Exersează deprinderilor eficiente de studiu (de ex. modalităţi de luarea notiţelor)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

şi aplică cerinţelor învăţării eficente (de ex. managementul timpului învăţării, igiena învăţării,
spaţiul de învăţare)
Aplică tehnicile gândirii critice
Formulează conştient scopuri şi obiective clare şi precise (învăţarea este de 5-6 ori mai bună
Respectă)
Stimulează motivaţia şi atitudinea pozitivă pentru învăţare (interesul pentru cunoaştere, pasiunea
pentru învăţare). Cu cât materialul prezintă semnificaţie şi interes mai mare pentru tine, cu atât
învăţarea este mai rapidă şi eficientă
Utilizează mnemotehnici! Ajută-ţi propria memorie prin repere, cuvinte-cheie, mnemoscheme
Deprinde-te să te autoevaluezi; verificarea, evaluarea eficienţei metodelor de învăţare prin
cunoaşterea rezultatelor şi a erorilor în învăţare; asigurarea feedback-ului stimulează
performanţele
Prelucrează şi sistematizează, regândeşte din mai multe perspective materialul de învăţat.
Implică-te!
Organizează conţinuturile învăţării, precizează de la început obiectivele, modalităţile de realizare şi
tehnicile de autocontrol
Elaborează un plan, program de învăţare care să cuprindă activităţi concrete, sarcini de îndeplinit,
resurse, termene limită, recompense etc.
Asigură o atmosferă confortabilă şi o dispoziţie afectivă care să te stimuleze şi să te susţină; evită
trăirea unor stări emoţionale negative, stresante, mai ales atunci când sunt asociate cu
performanţe slabe
Stimulează dorinţa de cunoaştere, afirmare şi autorealizare
Autosugestionează-te pozitiv, dezvoltă-ţi încrederea, nu te descuraja în faţa obstacolelor
Învaţă din succesele şi eşecurile personale şi nu numai!

Toţi elevii pot învăţa, dacă profesorii, părinţii, cei care le oferă suport sunt pregătiţi cum să-i înveţe, să le
propună programe pentru dezvoltarea stilului de învăţare şi a practicării abilităţilor transferabile: de
comunicare, de a lucra în echipă, de învăţare, de organizare a timpului, de a rezolva probleme, de a
negocia, de ascultare, de creativitate, de a lucra cu computerul etc.
Cercetările spun că cei care participă la astfel de programe obţin note mai bune, creşte stima de sine, se
pot ajuta singuri în multele şi diferitele situaţii de învăţare cu care se întâlnesc zilnic, devin autonomi,
scade riscul de abandon şcolar, creşte gradul de participare la activităţile şcolare şi extraşcolare.

Exerciţii:
Prezentăm şi alte tipuri de exerciţii pe care le puteţi dezvolta la clasă:
•
•
•

Elaboraţi un program de dezvoltare a stilului de învăţare, după următoarele criterii: competenţe,
tipuri de activităţi, strategii de aplicare, resurse, timp, evaluare.
Stilul de învăţare dintr-o echipă. Identificaţi asemănări şi deosebiri ale stilului de învăţare personal
şi cel caracteristic unei echipe. Există asemănări şi diferenţe între ecuaţia personală- ecuaţia
echipei specifică stilului de învăţare? Daţi exemple. Modalităţi de dezvoltare.
Dacă ar fi, ce-ar fi...Motivaţi alegerile făcute.
o Dacă stilul meu de învăţare ar fi un animal, ce-ar fi...
o Dacă stilul meu de învăţare ar fi un instrument muzical, ce-ar fi...
o Dacă stilul meu de învăţare ar fi un sport, ce-ar fi...
o Dacă stilul meu de învăţare ar fi o floare , ce-ar fi...
o Dacă stilul meu de învăţare ar fi o ţară, ce-ar fi...
o Dacă stilul meu de învăţare ar fi un anotimp, ce-ar fi...
o Dacă stilul meu de învăţare ar fi o formă de relief, ce-ar fi...
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•

Care sunt ingredientele unui stil de învăţare de succes? Cum înlăturaţi obstacolele? Faceţi o
analiză SWOT a stilului de învăţare personal.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
•

Legenda personală a stilului de învăţare! Cum ai învăţat să înveţi? Aminteşte-ţi experienţele
pozitive şi cele negative de învăţare. Persoanele semnificative din viaţa ta. Prin ce se deosebeşte
stilul tău de învăţare de altele?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
•

Contractul
o
o
o

personal despre stilul de învăţare.
Voi înceta să.............................................................................................
Îmi propun să...........................................................................................
De azi înainte, mă angajez să...................................................................

Stiluri de predare
A cunoaşte stilul de învăţare personal implică orientarea către metodele preferate prin care poţi învăţa
eficient, astfel încât să răspundă nevoilor personale de învăţare.
Între predare şi învăţare există o relaţie de interdependenţă, în sensul că predarea este una din condiţiile
de bază ale învăţării, „două activităţi privite ca subsisteme, din care elevul iese cu o experienţă personală
şi socială certă.” (Ioan Neacşu, 1990).
Predarea se referă la:
o cum sunt abordate sarcinile de instruire
o ce învaţă elevii
o cum sunt organizate conţinuturile învăţării
o ce strategii sunt folosite de cadrele didactice pentru îndeplinirea obiectivelor propuse
o ce comportamente, competenţe şi atitudini dezvoltă cadrele didactice în relaţia cu elevii
o ce decizii îşi asumă cadrul didactic pentru succesul învăţării elevilor
o cum aplică un management al clasei eficient care să răspundă nevoilor elevilor şi dezvoltării lor
personale
o cum să creeze un mediu pozitiv de învăţare
Aşa cum fiecare elev are un stil personal de învăţare, cadrele didactice au diferite stiluri de predare.
Stilul de predare înseamnă „personalizarea” modalităţilor de acţiune ale profesorului/profesoarei în
situaţiile specifice de lucru cu elevii. Este importantă conştientizarea stilurilor de predare, care asemenea
stilurilor de învăţare au un caracter unic, personal, cu o anumită dominantă. Este de dorit ca stilurile de
predare să se adapteze stilurilor de învăţare practicate de elevi, ca dovadă a flexibilităţii şi eficienţei
intervenţiilor profesorilor. Tocmai de aceea necesitatea dezvoltării profesionale continue trebuie să fie un
obiectiv pentru fiecare cadru didactic.
Stilul de predare se dezvoltă în timp, are un ritm, presupune nişte paşi: selecţie, prezentare, receptare,
aplicare, reflecţie, abilităţi, conştientizare, dezvoltare de soluţii.
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Metodele de predare trebuie să întâlnească nevoile specifice ale varietăţii stilurilor de învăţare de care să
beneficieze toţi elevii. (Agogino & Hsi 1995, Kramer-Koehler, Tooney & Beke 1995).

Stilurile de predare pot fi clasificate în funcţie de (V. Ilie, 2003):
• specificul stilului de învăţare al profesorului
• caracteristicile cognitive ale predării: abstract, concret
• modul de comunicare: direct, indirect
• atitudinea faţă de activitatea din clasă: centrat pe profesor, centrat pe elev
• strategiile folosite: expozitiv, interogativ, aplicativ
• implicare şi deontologie profesională: responsabil, neglijent, indiferent
• personalitatea cadrului didactic: proactiv, reactiv, ultrareactiv
Alte stiluri de predare (Center for Teaching and Learning, 2004):
o

o

autoritate formală: centrat pe conţinut şi pe profesor care se simte responsabil de
furnizarea şi controlul informaţiilor pe care le primeşte elevul. „Eu sunt ca un far pentru elevii
mei, datorită materialelor de învăţare, aceştia apreciază disciplina.”. Nu sunt interesaţi de
construirea relaţiilor cu elevii sau de cooperarea între ei.
model personal/ demonstrativ: centrat pe clasă, acţionează ca un model de rol prin
demonstrarea abilităţilor. Este un fel de ghid, de antrenor care îi ajută pe elevi să-şi dezvolte
abilităţile şi cunoştinţele. „Eu le arăt elevilor mei cum să abordeze o sarcină de lucru şi cum să

găsească soluţii pentru problemele date. Este important ca să rezolve independent probleme
similare, adaptând metodele demonstrate.” Încurajează participarea elevilor şi adaptarea

o

o

prezentărilor la variatele stiluri de învăţare. Elevii îşi asumă reponsabilitatea învăţării şi cer
ajutorul dacă nu au înţeles ceva.
facilitator: se focalizează pe activităţi, pe învăţarea centrată pe elev, asumarea
responsabilităţii, iniţiativa de a întâlni diferite sarcini de învăţare. Specific pentru elevii care se
simt confortabil cu învăţarea independentă, care sunt activi şi colaborează cu colegii lor.
Aceşti profesori propun activităţi de grup, rezolvarea de probleme, aplicaţii ale conţinuturilor
în moduri originale şi creative.
cel/cea care deleagă: plasează controlul şi responsabilitatea pentru învăţare elevilor sau
grupurilor de elevi. Oferă posibilitatea de a crea şi implementa proiecte complexe în mod
independent sau în grup, unde profesorul are mai mult rol consultativ. Este de dorit ca elevii
să-şi menţină motivaţia, să lucreze în echipă şi să managerieze relaţiile interpersonale.

Ce caracteristici au stilurile de predare care promovează eficienţa în învăţare şi succesul
elevilor ?
• implică participarea activă a elevilor
• interacţionează cu fiecare elev
• se pregăteşte conştiincios pentru fiecare activitate cu elevii
• adaptează predarea diverselor stiluri de învăţare
• stabileşte obiective
• respectă programul şi termenele stabilite
• oferă feedback
• manifestă încredere în elevi, are aşteptări înalte faţă de aceştia
• dezvoltă un mediu pozitiv de învăţare de cooperare şi colaborare, un mediu
„prietenos”
• încurajează elevii să se exprime
• foloseşte noile tehnologii informaţionale
• se asigură că există materiale de învăţare accesibile şi atractive
• gestionează conflictele
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Aplicaţie:
•

Identificaţi şi alte caracteristici ale stilurilor de predare (din experienţa practică) pe care le
consideraţi necesare pentru succesul în învăţare al elevilor cu care lucraţi! Daţi exemple!
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Aplicaţie:
•

Caracterizaţi stilul de predare actual şi cel pe care îl doriţi. Folosiţi-vă şi de întrebările din cadrul
chestionarului de autoevaluare. Răspunsurile le notaţi în tabelul de mai jos. Apoi găsiţi paşii
specifici unui plan de acţiune concret care să conducă la optimizarea stilului de predare prezent.

Stilul de predare actual
o

Plan de acţiune
pas 1
pas 2
pas 3

Stilul de predare preferat
o

Aplicaţie:
Autoevaluarea stilului de predare
o Cum găseşti că este stilul tău de predare? (conduci cu inflexibilitate, elevii se simt inadecvaţi,
lucrezi bine cu elevii, dar consumi timp, elevii nu ating aşteptările tale, eşti creativ, etc.)
o Ce-ţi place să foloseşti cel mai mult când evaluezi învăţarea elevilor? (teste, autoevaluarea,
performanţe conform unor criterii, rezolvarea de probleme, gândire critică)
o Când îţi planifici lecţiile preferi să: lucrezi cu întreaga clasă, joc de rol, peer tutoring,
brainstorming, expunere, prelegere?
o Când predai foloseşti: lecturi, demonstraţii, filme/video, discuţii?
o Crezi că predarea este: sursă de informare, exemplu personal, formarea unui model/prototip,
interacţiunea profesor-elev, o resursă personală pentru nevoile elevilor?
o Unul din obiectivele tale este de a avea elevi care: au nevoi de învăţare structurate şi
funcţionează bine, observă ce se întâmplă, capabili să muncească independent, cu iniţiativă,
autonomi, îţi urmează întocmai regulile, foarte disciplinaţi, nu ies din regulile stabilite?
o Avantajele stilului tău de predare sunt că: are aşteptări clare, ajută elevii să devină “învăţăcei”
independenţi, dezvoltă practicarea mai multor stiluri de învăţare?
o Sarcinile, temele elevilor se bazează pe: preferinţele personale sau modele de instruire specifice,
portofoliul, autoevaluarea, rezolvarea de probleme prin cercetarea resurselor, aplicarea mecanică
şi rigidă a informaţiilor?
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Stilul de viaţă
“Fiecare zi pare prea scurtă
pentru toate gândurile pe care le gândesc,
pentru toate plimbările pe care vreau să le fac,
pentru toate cărtile pe care vreau să le citesc şi
pentru toţi prietenii pe care vreau să îi văd”.
John Burroughs, eseist
Ştiaţi că...
• stilul de viaţă transpare din tot ceea ce face o persoană?
• mulţi dintre elevii dumneavoastră au atât de multe probleme personale sau în familie încât nu pot
face faţă şi celor de la şcoală?
• atunci când au probleme de sănătate, le este foame la şcoală elevii au dificultăţi de concentrare a
atenţiei, sunt mai iritabili, anxioşi sau agresivi?
• numărul orelor de somn este de cel puţin 8,5/ noapte pentru copii şi adolescenţi şi orice număr
mai mic se va regăsi în dificultăţile de învăţare?

Cristi şi Iulia merg mult mai rar la bibliotecă şi participă la mai puţine activităţi extraşcolare decât Mircea.
De asemenea, Cristi şi Iulia nu mănâncă niciodată la micul dejun, dorm mai puţin de 7 ore şi nu-şi fac
întotdeauna temele acasă. Ei spun adesea despre părinţii lor că nu sunt la curent cu lucrurile importante
din viaţa lor şi chiar recunosc că au probleme cu familiile lor. Cei doi elevi îşi descriu viaţa de acasă sau
din comunitate ca fiind mai puţin frumoasă decât a lui Mircea.
Ceea ce fac elevii dumneavoastră la şcoală are o legătură foarte mare cu viaţa lor de acasă şi din
comunitate. Învăţarea se extinde şi dincolo de clasă, astfel încât, foarte mulţi factori influenţează succesul
elevilor la şcoală şi în viaţă.
În prezent, şcolile încep să propună elevilor şi o altfel de ofertă de învăţare, pe lângă cea academică.
Profesorii vor putea să răspundă cât mai convenabil la întrebarea Cum îi pregăteşte şcoala pe copii pentru

viitor?

Atunci când elevii sunt în poziţia de a da o notă şcolii pentru modul cum îi pregăteşte pentru diferite
aspecte ale viitorului lor, să-şi continue studiile, să obţină un loc bun de muncă, să-i înveţe cum să înveţe,
să fie buni cetăţeni sau cum să devină buni părinţi şi să ducă o viaţă sănătoasă, nu credem că acea notă
va fi 10.
Mulţi psihologi şcolari consideră că o simplă înţelegere a stilului de viaţă al copiilor este vitală în asigurarea
succesului. Astfel, nu numai că obţinem informaţii despre situaţia prezentă a copilului privind atmosfera
din familie, relaţiile dintre părinţi şi copii, dar şi putem înţelege punctele sale de vedere, logica lui,
calităţile sau vulnerabilităţile sale.
Ce anume din stilul de viaţă al copiilor contribuie la succesul şcolar?
o încrederea în sine optimă
o respectarea meselor şi a orelor de somn
o participarea la activităţi extraşcolare (sport, teatru, muzică, dans, voluntariat)
o timpul moderat petrecut cu prietenii
o timpul necesar acordat temelor şi studiului individual
o implicarea părinţilor în educaţia copilului
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De aceea, interesul dumneavoastră pentru viaţa din afara şcolii a elevilor este justificat şi nu trebuie
perceput ca fiind doar o colecţie de informaţii pentru completarea formală a unor fişe.
Mai ales în şcoala primară şi în gimnaziu, când copiii sunt încă foarte legaţi de părinţi şi de ceilalţi membri
ai familiei, constelaţia familiei poate oferi o imagine importantă. Dacă ordinea naşterii copilului este
importantă, modul în care acesta percepe viaţa familiei este şi mai important.

Dacă Irina, sora mai mare a Alinei are, de exemplu, succes la şcoală, atunci sora mai mică tinde să facă
aceleaşi lucruri. Pentru că Alina nu reuşeşte, cel mai probabil, va renunţa la acele activităţi. Un lucru de
care trebuie să fim conştienţi este presiunea pe care Alina o resimte asupra ei, datorită rezultatelor
apreciate ale Irinei. În multe cazuri, astfel de copii se simt incapabili să realizeze ceva şi pot dezvolta un
stil de viaţă de evitare a activităţilor asemănătoare.
Exerciţiu:
Le puteţi propune elevilor dumneavoastră să completeze ghidul de mai jos, iar prin discuţii şi întrebări, ei
vor afla lucruri noi sau vor primi confirmări despre propriul lor comportament. Aşa cum este de aşteptat,
comportamentele răspund unor nevoi ale copiilor şi îi ajută în atingerea unor obiective.
Recomandaţi-le să răspundă sincer şi asiguraţi-i că numai dacă ei doresc vor împărtăşi cu ceilalţi colegi
răspunsurile notate. Explicaţi-le că scopul acestor întrebări este să-i ajute pe ei să-şi clarifice aspecte din
viaţa lor: relaţiile din familie, nevoile şi dorinţele lor, modul de petrecere a timpului liber, prieteni.
După câteva luni sau chiar un an, repetaţi completarea acestor întrebări şi invitaţi-i pe elevi să identifice
răspunsurile asemănătoare (ce nu s-a schimbat în viaţa lor), dar şi răspunsurile diferite (ce s-a schimbat
în viaţa lor).
Ghid pentru stilul de viaţă al elevilor
(traducere şi adaptare după Dinkmeyer şi Muro, 1995)

Familia
1. Trece, în ordinea naşterii, copiii din familia ta:
Nume

Vârstă

Educaţie

2. Cine este cea mai diferită/cel mai diferit de tine? Prin ce?
................................................................................................................................................
3. Cine seamănă cel mai mult cu tine? Prin ce?
................................................................................................................................................

Rezolvarea diferitelor sarcini
1. Dacă ai avea de ales să mergi la şcoală sau să stai acasă, ce ai face?
...............................................................................................................................................
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Care sunt motivele alegerii?
a. Ce îţi place cel mai mult la şcoală?
..........................................................................................................................................
b. Ce nu-ţi place la şcoală?
..........................................................................................................................................
c. Care este materia ta preferată?
..........................................................................................................................................
d. Care este materia care nu-ţi place deloc?
..........................................................................................................................................
2. Cine este cea mai bună prietenă / cel mai bun prieten? Dar la şcoală?
...............................................................................................................................................
a. Ce alţi prieteni mai ai?
..............................................................................................................................
b. Ce faci de obicei atunci când eşti împreună cu prietenii tăi?
..............................................................................................................................
c. Când vă jucaţi ceva eşti ales de ceilalţi la început, pe la mijloc sau la sfârşit?
..............................................................................................................................
d. Să presupunem că tu şi un alt prieten vreţi să vă jucaţi un joc în care mai aveţi nevoie de
încă doi prieteni. Ceilalţi copii vor să joace altceva. Ce faci?
..............................................................................................................................

Atmosfera din familie

1. Atunci când ceri voie ca să mergi undeva, cu cine vorbeşti? Cu mama sau cu tata? Cum
procedezi?
..............................................................................................................................
2. Dacă ai o problemă la şcoală, cui îi ceri ajutorul? Mamei sau tatălui? Cum procedezi?
..............................................................................................................................
3. Când ai încălcat o regulă, cine te pedepseşte? Mama sau tatăl?
..............................................................................................................................
4. Cu cine vrei să semeni mai mult, cu mama sau cu tata?
..............................................................................................................................
5. Cu cine vrei să semeni mai puţin, cu mama sau cu tata?
..............................................................................................................................
6. Îţi primeşti alocaţia? Ce faci cu ea?
..............................................................................................................................
7. Care sunt sarcinile tale de acasă? Le faci şi fără să-ţi fie reamintite?
..............................................................................................................................
8. Care dintre copii seamănă cel mai mult cu mama? Cum?
..............................................................................................................................
9. Care dintre copii seamănă cel mai mult cu tata? Cum?
..............................................................................................................................
10. Apreciază următoarele trăsături, în comparaţie cu ceilalţi fraţi:
Cel mai mult

Cel mai puţin

Inteligent(ă)
Note mari
Harnic(ă)
Uşor de jignit
Prieteni
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Certat(ă) cel mai des atunci când greşeşte
Intră cel mai des în bucluc

Polul Nord

1. Dacă ar trebui să mergi la Polul Nord şi ai putea lua pe cineva cu tine, cine ar fi? Care sunt
motivele?
..............................................................................................................................
2. Ce lucruri ţi-ai lua cu tine?
..............................................................................................................................

Animal

1. Dacă ai fi un animal, ce animal ai alege să fii? Care sunt motivele alegerii?
..............................................................................................................................
2. Ce animal nu ai dori să fii? Care sunt motivele?
..............................................................................................................................

Trei dorinţe

1. ..............................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................

Timp liber

Ce ai face dacă ai avea, în fiecare zi, 3 ore în plus?
..............................................................................................................................

Cele mai frecvente greşeli

..............................................................................................................................

Programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă
Simpla înţelegere a copiilor şi a ceea ce-i preocupă pe ei nu este suficientă. Dumneavoastră îi puteţi ajuta
pe elevi să-şi dezvolte ceea ce numim abilităţi de viaţă, adică acele abilităţi utile unei persoane în fiecare
zi a vieţii sale.

Abilităţile de viaţă...
•

constituie un continuum de cunoştinţe şi aptitudini care sunt necesare unei persoane pentru a fi
independentă (Brolin, 1989).

•

sunt abilităţile care permit unei persoane să fie competentă în viaţa de fiecare zi (Ward, 1996),
inclusiv abilitatea de a avea grijă de un buget sau alte resurse, de a comunica eficient şi a lucra
cu ceilalţi, să fie capabilă să ia decizii.

Scopul programelor de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă este de a sprijini copiii în dezvoltarea
potenţialului lor şi pregătirea pentru viaţă.
Dacă vom considera că aceste abilităţi facilitează păstrarea unui loc de muncă, atunci este şi mai evident
că abilităţile de viaţă sunt la fel de importante ca abilităţile pentru dezvoltarea carierei. Înainte să plece la
servici, o persoană trebuie să fie capabilă să se pregătească, să mănânce micul dejun şi să fie sigură cum
foloseşte mijloacele de transport pentru a ajunge la timp la locul de muncă. Odată ajunsă la servici, are
nevoie să interacţioneze adecvat cu colegii şi şefii, să rezolve probleme şi să înţeleagă cum va fi plătită.
Are nevoie să ştie să-şi planifice bugetul, să-şi menţină sănătatea, să-şi petreacă timpul liber. Atunci când

Seria Învăţământ Rural

88

Să ne cunoaştem elevii

una sau mai multe dintre aceste abilităţi nu este suficient dezvoltată, poate risca pierderea locului de
muncă.

Exerciţiu:
•

Luaţi ca exemplu ziua de ieri. Care sunt abilităţile pe care le-aţi folosit de dimineaţă, de când v-aţi
trezit şi până seara, la culcare?
o ...

•
•

Discutaţi cu o colegă /un coleg din grup şi aflaţi care sunt asemănările şi deosebirile.
De ce alte abilităţi mai aveţi nevoie sau doriţi să le dezvoltaţi?

•

Elevilor dumneavostră le puteţi propune realizarea unui eseu / cântec/ colaj / sau o scenetă cu
tema: „O zi obişnuită din viaţa mea”, în care elevii pot prezenta pe intervale orare activităţile
realizate şi abilităţile pe care le folosesc. Întrebaţi-i, de asemenea:
o Ce ar dori să schimbe şi ce nu?
o Cum ar arăta o zi neobişnuită? Dar una „pe dos”?
Identificaţi împreună cu elevii rolul acestor abilităţi pentru viaţa lor, atât în perioada şcolii, dar şi
după terminarea ei.

•

Atunci când veţi dori să proiectaţi un program de dezvoltare a abilităţilor de viaţă, veţi ţine cont de faptul
că presupune o abordare necesară pentru schimbarea comportamentului şi se concentrează pe
dezvoltarea abilităţilor necesare pentru viaţă, cum ar fi:
• comunicarea,
• luarea deciziilor,
• gândire critică,
• managementul emoţiilor,
• asertivitatea,
• stima de sine,
• rezistenţa la presiunea grupului,
• abilităţile de relaţionare.
În plus, un astfel de program orientează fetele şi băieţii spre noi valori ale echităţii de gen.
În calitatea dumneavoastră de promotori ai acestor programe, reţineţi premisa de bază: dacă vrei să
înveţi o abilitate, atunci practică acea abilitate.
De aceea, într-un astfel de program nu se oferă doar informaţii, ci este interactiv. Puteţi propune: jocuri
de rol, jocuri, discuţii de grup şi o varietate de alte tehnici inovative de predare. Cu cât modalitatea de
predare se aseamănă mai bine cu situaţia reală, cu atât copiii vor fi mai capabili să aplice în viaţa reală
(Huang and Cuvo, 1997).
Care sunt beneficiile asupra elevilor în urma aplicării unui program pentru dezvoltarea
abilităţilor de viaţă?
Copiii cu abilităţi de viaţă....
•
•
•
•
•
•

învaţă mai bine
au mai puţine probleme de comportament
se simt mai bine cu ei
sunt mai capabili să reziste presiunii grupului
sunt mai puţin violenţi, mult mai empatici
sunt mai capabili să rezolve conflicte
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•
•
•
•

se implică mai puţin în comportamente distructive: droguri, alcool, sarcini nedorite
au mai mulţi prieteni
au un control mai bun al impulsurilor
sunt mai fericiţi, mai sănătoşi şi mult mai plini de succes.

Ce pot face profesorii pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă?
Chiar dacă şcoala în care lucraţi nu a instituit încă un program formal de sprijinire a abilităţilor de viaţă,
există multe activităţi pe care le puteţi iniţia chiar în clasa voastră. Consideraţi propriul mod de
comunicare şi abordare a elevilor drept un început.
Din prezentarea modulelor de mai jos, puteţi selecta acele abilităţi care sunt adaptate la nevoile grupului
ţintă cu care lucraţi. În funcţie de temele alese, apelaţi la persoane resursă din cadrul comunităţii.

Exerciţiu:
•

Împărţiţi în patru grupe, decideţi pe rând alegerea a două module din cele descrise în continuarea
exerciţiului:
o Abilităţi pentru fiecare zi
o Casă şi comunitate
o Managementul banilor
o Sănătate
o Dezvoltare personală
o Dezvoltare socială
o Învăţare şi carieră
o Vârste şi familie

•

Odată stabilite cele două module de care se va ocupa fiecare grup, parcurgeţi următorii paşi:
o Pe baza scopului, a conţinutului şi a activităţilor propuse în cadrul fiecărui modul, realizaţi
suplimentar:
 argumente în favoarea modulului (în termeni de beneficii ale elevilor)
 o planificare în timp (câte ore destinaţi temelor propuse)
 posibili parteneri interni (alte cadre didactice, medicul şcolii) sau externi
(comunitate locală, autorităţi locale etc.)
 un scurt chestionar, cu puţini itemi prin care să identificaţi dacă elevii
dumneavoastă au nevoie sau nu de anumite abilităţi din cadrul modulului.
 alte idei de teme şi activităţi.
 Suplimentar, pentru a face cât mai atractiv modulul, concepeţi un slogan şi o
caricatură.

Abilităţi pentru fiecare zi
-vizează dezvoltarea acelor abilităţi care îi ajută pe elevi să rezolve sarcinile zilnice de acasă.
Conţinut/teme
• Cumpărături
• Alimentaţie, pregătirea
meselor
• Curăţenie
• Managementul casei
• Siguranţa casei
• Telefon

Seria Învăţământ Rural

9
9
9
9

Activităţi
(exemple)
Crearea unor liste de cumpărături cu alimente pentru un
meniu săptămânal (costuri, reţete, calorii)
Analiza etichetelor la diferite produse cumpărate
Realizarea listelor cu sarcinile din casă pentru o săptămână şi
stabilirea implicării
Demonstrarea folosirii echipamentelor din locuinţă şi stabilirea
regulilor de utilizare
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• Timp liber

9
9

Jocuri de rol pentru utilizarea telefonului (carte de telefon,
numere de urgenţă, apelare, răspuns)
Simularea în vederea pregătirii pentru situaţii de criză
(calamităţi)

Casă şi comunitate
o

se adresează abilităţilor care îi vor ajuta pe elevi să aibă o trecere mai uşoară şi pozitivă spre viaţa
în comunitate.
Conţinut/teme

•
•
•
•

Transportul în comun
Găsirea unei locuinţe
Resurse in comunitate
Serviciu comunitar

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Activităţi
(exemple)
Descrierea tipurilor de transport public disponibile în localitate/
judeţ şi tipurile de cost (pentru fiecare călătorie, abonamente).
Desenează harta liniilor de transport care leagă localitatea de
cele învecinate.
Compară tipurile de locuinţe din sat/comună şi resursele
necesare într-o locuinţă.
Exerciţiu: Cum caut o locuinţă? Care sunt criteriile de alegere a
unei locuinţe?
Unde apelăm pentru reparaţiile necesare într-o locuinţă?
Exerciţiu: Ce comportamente sunt apreciate între vecini? Ce
anume îi deranjează pe vecini?
Identifică sursele de informare care ajung în localitate (ziare,
radio, TV, internet)
Descrierea instituţiilor din localitate şi a rolului lor (dispensar,
poştă, telefon, primărie, bancă etc.)
Elevii sunt puşi în situaţia de a ajuta pe cineva sau de a lucra
la proiecte pentru beneficiul comunităţii.
Pot vizita persoane în vârstă, pot organiza colecte de obiecte
sau bani, pot face curăţenie în natură. Se dezvoltă empatia şi
încrederea între elevi şi se realizează o conexiune între ceea ce
ei învaţă şi lumea reală, iar învăţarea din aceste experienţe
aduce multă satisfacţie.

Managementul banilor
o

modulul urmăreşte dezvoltarea capacităţii elevilor de a lua decizii financiare corecte, în prezent şi
în viitor.
Conţinut/teme

• Planificarea
bugetului/cheltuielilor
• Beneficiile independenţei
financiare
• Plata taxelor
• Instrumente bancare

9
9
9

9
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Activităţi
(exemple)
Recunoaşterea distincţiei între nevoi personale şi dorinţe.
Stabilirea legăturii între valorile personale şi deciziile de
cheltuire a banilor.
Exerciţii de simulare a unei firme (se dă un buget iniţial, se
stabilesc costurile necesare producerii unor obiecte, proceduri
de vânzare, publicitatea, analiza profitului, rolul investiţiilor,
falimentul etc.)
Realizarea bugetului pentru diferite cheltuieli:
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• Drepturile consumatorului
9
9
9
9
9
9
9

Sănătate
o

acest modul include formarea abilităţilor care menţin sănătatea fizică şi psihică a copiilor.
Elevii învaţă astfel că sunt responsabili pentru sănătatea lor.

Conţinut/teme
•
•
•
•

•
•

o costurile lunare ale unei familii
o costurile unui concediu etc
o taxele comunitare
Exerciţiu: Ce aş face cu un milion de lei? Dar cu 100 de
milioane de lei?
Simularea diferitelor tipuri de plăţi (numerar, card, cec) şi de
economisire.
Simularea unor tehnici de vânzare; organizarea unui „târg”
pentru vânzarea unor lucruri de care nu mai au nevoie.
Identificarea avantajelor şi dezavantajelor unui credit.
Organizarea unei campanii de atragere a fondurilor.
Concurs cu propuneri de finanţare (obiective, activităţi, buget,
rezultate, continuare).
Realizarea de afişe şi pliante despre drepturile consumatorilor
şi distribuirea lor în comunitate.

Promovarea
sănătăţii în şcoală
Dezvoltare fizică
Igiena personală
Comportamente
sănătoase/comporta
mente de risc
(tutun, alcool,
droguri)
Sexualitate
Stres

9

9

9
9

9
9

9

9

9

Seria Învăţământ Rural

Activităţi
(exemple)
Elevii pot lucra în echipe diferite şi împreună cu asistenta
medicală şi medicul şcolar/ de familie şi pot realiza pliante
pentru colegii cu diferite afecţiuni: astm, diabet sau pentru
prevenirea unor afecţiuni.
De asemenea, pot vizita centre de sănătate, policlinici sau
alte organizaţii care oferă servicii de sănătate şi cu care vor
colabora.
Jocuri de rol „Cum cer stomatologului/ asistenţilor medicali
să-mi ofere siguranţă prin instrumentar sterilizat?”
Profesorii împreună cu elevii pot stabili o politică privind
educarea pentru prevenirea consumului de alcool, tutun,
droguri.
Copiii pot recomanda teme de care ei au nevoie pentru a fi
incluse în acest program.
Ei pot vizita organizaţii cunoscute în localitate/judeţ că
desfăşoară programe în domeniul prevenirii consumului de
droguri, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală
Elevii şi profesorii pot realiza un spaţiu intern al şcolii mai
puţin stresant şi închis şi în care să te simţi mult mai
binevenit. Nou-veniţii pot fi întâmpinaţi de colaje cu
portretele copiilor, care sunt reînnoite anual. Colajele pot fi
realizate din hârtie, farfurioare de unică folosinţă etc.
Spaţiul
din jurul şcolii ar putea fi îmbunătăţit. Copiii
împreună cu o asociaţie ecologică sau cu cei de la
administraţia publică pot planta copaci pentru oxigen şi
umbră.
Elevii pot avea iniţiativa de a propune ca în chioşcurile
alimentare din şcoală sau din apropierea şcolii să existe
fructe şi alimente care contribuie la sănătatea copiilor.
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9

9

Concurs de afişe pe tema sănătăţii, iar câştigătoarele sunt
expuse în comunitate (pe stradă, în magazine, căminul
cultural)
Organizarea unui program semestrial/ lunar de reducere a
stresului în şcoală prin: sport, muzică, dans etc.

Dezvoltare personală
o modulul sprijină elevii să se cunoască pe ei înşişi şi să fie capabili să contribuie la
dezvoltarea potenţialului lor.
Conţinut/teme
•
•
•
•
•
•

Stima de sine
Exerciţii de
conştientizare şi
empatie
Puncte tari, nevoi
Luarea deciziilor
Rezolvarea de
probleme
Acceptarea
diferenţelor

9
9
9
9

9
9

9
9

9

9

Activităţi
(exemple)
Descriu legătura dintre stima de sine pozitivăşi succesul
şcolar.
Exerciţii despre asemănările şi diferenţe dintre persoane.
Exerciţii despre situaţiile în care manifestăm toleranţă, grijă,
respect, responsabilitate în relaţiile cu ceilalţi.
Elevii văd numele unei emoţii („tristeţe”, „mândrie”,
„frustrare”, „bucurie”) pe o bucată de hârtie şi apoi ei
exprimă emoţia altor elevi, care vor ghici despre ce emoţie
este vorba. Ei privesc portrete şi le „citesc” feţele.
Sau pot trece de la unul la celălalt o jucărie şi să
povestească despre cum s-au simţit în timpul zilei.
Profesorii implică elevii în stabilirea regulilor clasei, pornind
de la ceva general, precum respectul şi onestitatea, până la
ceva
specific,
precum
consecinţa
unui
anumit
comportament.
Elevii pot discuta evenimente din istorie care au fost
consecinţa discriminărilor, a pasivităţii sau a intoleranţei.
Pot fi puse în discuţie personaje literare care au de luat
diferite decizii şi care pot fi cele mai neinspirate sau cele
preferate.
Ei pot discuta despre emoţiile pe care le au în diferite situaţii
de viaţă când sunt puşi să ia decizii. Sau sunt puşi în diferite
situaţii ipotetice de tipul „Ce ai face dacă ....”
Elevii au ocazia de a anticipa situaţii inconfortabile sau
periculoase şi să se gândească la răspunsuri pentru dileme
etice care le pot influenţa viaţa.

Dezvoltare socială
o

vizează dezvoltarea abilităţilor care să-i ajute pe elevi să devină mai competenţi social.

Conţinut/teme
•
•
•
•

Relaţii
interpersonale
Prieteni
Lucru în echipă
Comunicare
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Activităţi
(exemple)
Elevii şi profesorii îşi pot începe ziua salutându-se,
împărtăşindu-şi sentimentele şi realizările, stabilesc regulile
din clasă, se joacă împreună. Sentimentul de apartenenţă la
o familie, încredere creează un climat mult mai confortabil.
Elevii se simt mai capabili să îşi asume riscuri şi să caute
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•
•

Managementul
conflictelor
Stereotipuri şi
discriminare

9

9
9

9

ajutor atunci când ei nu înţeleg ceva. Acest lucru implică
ascultare, abilităţi de vorbire şi răbdare.
Dezvoltarea unor mijloace suplimentare de comunicare între
elevi, elevi-profesori-părinţi (spaţii de afişare, postere,
pliante, revistă)
Demonstrarea abilităţii de primire şi oferire de feedback în
diferite situaţii cu personalul şcolii.
Pregătirea unui grup de elevi mediatori. În mediere este
acceptată o a treia persoană neutră de către ambele părţi
aflate în dispută. Nimeni nu are voie să părăsească
încăperea. Nu au voie să întrerupă sau să insulte.
Mediatorul ghidează discuţia cu întrebări de clarificare, iar la
sfârşit se va încheia un acord scris sau verbal între părţi.
Sunt eliminate acuzele, se formează un mediu non-acuzator,
se reduce riscul pentru violenţă, se încurajează
comunicarea. În plus, oferă vorbitorului şansa de a fi sigur
că mesajul său este înţeles.
Scenete despre diferite grupuri culturale în care sunt
evidenţiate stereotipurile, tipurile de discriminări la care sunt
supuse şi să propună strategii pozitive de ameliorare.

Învăţare şi carieră
o

se adresează abilităţilor necesare participării la programele de educaţie şi la planificarea
carierei.

Conţinut/teme
•
•
•
•
•

Stil de învăţare
Învăţarea prin
cooperare
Planificarea carierei
Prevenirea
abandonului şcolar
Marketing personal

9

9

9

9
9
9
9
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Activităţi
(exemple)
Crearea unei prezentări audio-video cu satul sau comuna
lor, elevii ar putea împărţi sarcinile de cercetare şi apoi să le
reîmpartă în alte sarcini precum: scriere, grafică, imaginile
care vor fi folosite.
Grupuri mici de elevi pot fi desemnate să conceapă soluţii
pentru probleme sociale precum: presiunea colegilor de a
fuma, reforma în şcoală. Apoi, în grupul mare sunt aduse
concluziile fiecărui grup mic.
Organizarea unui program de tutoriat în care elevi din anii
mari devin perechea unui boboc din primul an. Programul
poate fi un grup formal, în clasă şi cele două grupe de elevi
fac exerciţii care presupun cooperare şi încredere sau pot fi
întâlniri informale în care elevii doar discută. Astfel, elevii
din primii ani au o legătură personală cu şcoala, ei devin
mai interesaţi şi de şcoală şi de viaţa socială.
Identificarea tipurilor de profesii existente în comunitate/
regiune.
Crearea unei baze de date cu instituţiile de educaţie din
regiune.
Întâlniri cu invitaţi din diferite domenii care pot oferi
informaţii despre oportunităţi de educaţie şi carieră (AJOFM)
Exerciţii: Ce mă poate ajuta în alegerea carierei? De ce
anume am nevoie pentru continuarea studiilor?
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9
9
9
9
9

9

Dezbatere: Carieră sau familie?
Analiza diferitelor anunţuri cu locuri de muncă din ziare.
Organizaţii locale / regionale care oferă informaţii despre
locurile de muncă., inclusiv adrese de Internet.
Simularea interviurilor de angajare, pe baza CV-urilor
completate.
Concurs: „Dezvoltarea unui plan de carieră” (paşi de
acţiune, obiective pe termen scurt/lung, resurse necesare,
timp necesar).
Drepturile angajaţilor corelate cu tipurile de angajare
(temporară, part-time etc.).

Vârste şi familie
o

Elevii îşi construiesc o imagine despre diferite vârste şi despre modificarea rolurilor pe
parcursul vieţii. Pregătirea elevilor pentru responsabilităţile vieţii de adult, cu accent pe
rolurile părinţilor.

Conţinut/teme
•
•
•
•
•

Tipuri de familie
Copii-adolescenţi –
adulţi.
Sarcină. Îngrijirea
copilului.
Schimbări de-a
lungul vieţii.
Parteneriat în viaţa
de familie.
Stereotipuri de gen.

9
9
9
9
9
9

9

Activităţi
(exemple)
Elevii organizează evenimente adresate persoanelor de
diferite vârste, atât la şcoală, cât şi în comunitate.
Întâlniri şi interviuri cu invitaţi de diferite vârste.
Vizite la creşe, grădiniţe, cămine de vârstnici.
Planifică lecţii la care-i invită pe părinţi şi în care discută
despre relaţia dintre adolescenţi şi părinţi.
Exerciţiu: Realizarea listei de costuri pentru îngrijirea unui
nou-născut.
Exerciţii: Îmi plac schimbările din viaţa mea? Ce doresc să
schimb şi ce nu doresc să schimb? Cum reacţionez când
ceilalţi îmi propun/impun schimbări? Cum m-am adaptat
ultimei schimbări?
Scenete pe tema violenţei în familie, a rolurilor din familie.

Aplicarea acestor programe va ajuta şi şcolile să-şi dezvolte propriul potenţial în promovarea unui stil de
viaţă prin:
• ore la clasă, pe diferite teme,
• intervenţie în mediul şcolar şi cultura şcolii,
• extinderea cu legături în comunitate.
În acest mod, ne asigurăm că ceea ce se învaţă în clasă se aplică în afara ei.
Atunci când specialiştii au ridicat problema evaluării abilităţilor de viaţă, au considerat că pentru o mai
bună înţelegere a acestui proces, este importantă analiza mediului şcolar, a culturii organizaţiei şcolare.
Această analiză poate fi realizată pe trei niveluri, astfel (Schein, 1992):
1. produse (spaţiul fizic, produse artistice, colaje, mesaje scrise). Acest prim nivel include de
fapt, tot ceea ce poate vedea, auzi şi simţi o persoană care intră prima dată în spaţiul şcolii.
Din experienţele personale ştim ce importantă este...prima impresie. De aceea, indiferent ce
modul aplicaţi, propuneţi elevilor să intervină şi asupra spaţiului din clasă sau din holul şcolii.
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2. valori (filosofia şcolii, misiunea şi viziunea, ceea ce transmite idei despre ce vor oamenii să
reprezinte şcoala). Regulile derivă tocmai din valorile şcolii şi servesc ca direcţii de
comportament pentru cei care lucrează şi învaţă în şcoală. Alcătuiţi împreună cu elevii
participanţi un cod cu valori / reguli pe care să le prezentaţi celorlalţi cât mai atrăgător, sub
forma unui afiş, colaj, pliante, mesaje pe tricouri etc.
3. principii (standardele, credinţele care sunt integrate şi recunoscute în comportamente). Este
vorba despre acele principii pe care şcoala nu le încalcă şi nici nu le supune dezbaterilor sau
negocierilor. Organizaţi în şcoală împreună cu alte cadre didactice o zi specială a şcolii,
dedicată unui eveniment (de exemplu, ziua mondială a sănătăţii) sau inventată (de exemplu,
ziua părinţilor sau a bunicilor etc.).
Într-o şcoală aceste trei niveluri trebuie să se susţină reciproc şi nu să se contrazică. Dacă o şcoală nu
respectă propriile principii şi valori, riscă să creeze/menţină stări conflictuale.

De exemplu, la şcoala X este interzis fumatul, conform regulamentului (ca în orice instituţie publică, de
altfel), dar din cancelarie şi nu numai iese fum de ţigară. Mai mult, se ţin ore sau se derulează programe
antifumat.
Contează ca atunci când o valoare a şcolii dumneavoastră este, de exemplu stima de sine, să identificăm
mesaje vizibile, activităţi care încurajează stima de sine a elevilor. Atunci când un profesor propune
formarea abilităţilor de comunicare asertivă a elevilor săi trebuie să le asigure practicarea asertivităţii cel
puţin în spaţiul şcolii, inclusiv cu personalul şcolii. Sau când îi învăţăm pe copii despre drepturile pe care le
au, dar chiar în şcoală acestea le sunt încălcate.
De calitatea integrării celor trei niveluri, putem spune că depinde calitatea serviciilor de educaţie oferite de
şcoli, indiferent că sunt din mediul rural sau din mediul urban. Mai trebuie menţionată o altă concluzie a
evaluatorilor programelor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă: chiar dacă la început cultura şcolii nu este
foarte dezvoltată, pe parcurs ea va deveni permeabilă şi va reflecta efectele acestor programe.
Schimbările intervin oricum, doar să acceptăm ideea că schimbarea este singura constantă din
viaţa noastră!
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Instruirea diferenţiată a elevilor
Clasa diferenţiată ar trebui să semene cu un magazin cu autoservire unde produsele de strictă necesitate
sunt la îndemâna fiecăruia, produsele accesorii ca şi produsele noi, o opţiune. Fiecare se serveşte în
funcţie de nevoile sale imediate sau viitoare, de preferinţe şi dorinţe. Oferă deci lucruri practice şi ca
oricărui lucru practic îi corespunde un anumit mod de întrebuinţare.
În procesul de cunoaştere al elevilor instruirea diferenţiată este răspunsul pe care îl dă cadrul didactic la
nevoile lor. Este ghidată de principiile diferenţierii:
•
•
•

conţinutul, procesul şi produsul instruirii se diferenţiază după profilurile de inteligenţă, nevoile şi
interesele elevilor.
parcurgerea materiei se face în conformitate cu ritmurile individuale ale elevilor.
evaluarea este continuă,notarea nu este permanentă.

Comparaţi – Reflectaţi- Evaluaţi...
…activitatea pe care o desfăşuraţi la clasă
Reflectaţi şi notaţi pe o scară de la 1 la 5 unde vă aflaţi în ceea ce priveşte practica cotidiană la clasă 1practici tradiţionale; 5 practici diferenţiate.
CLASA TRADIŢIONALĂ

CLASA DIFERENŢIATĂ

Diferenţele dintre elevi sunt mascate
sau evidenţiate atunci când devin
problematice pentru a se lua măsuri
de uniformizare.
Elevii sunt trataţi neutru.
Activităţile de învăţare sunt aceleaşi
pentru toţi, gradele de complexitate
sunt diferite dar administrate tuturor,
nediferenţiat.
Învăţarea se realizează prin
competiţie pentru ierarhizare.

Pornesc de la diagnoza elevilor,
nivelul lor de disponibilitate şi de
pregătire.

Succesul nu este văzut ca finalitate a
unui proces individual de dezvoltare
şi nici nu este pus în valoare pe
parcursul procesului aând ca reper
propria dezvoltare a elevului
Resursele sunt tratate ca obligatorii
şi unice pentru uzul întregii clase.
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Notaţi de la 1 – 5

Accept că elevii sunt diferiţi
Implic elevii în procesul de instruire
prin activităţi de învăţare diferite, cu
grade de complexitate diferite.
Creez pentru elevi oportunităţi de
autoevaluare.Elevul intră în
competiţie cu el însuşi.
Pun în valoare succesul individual
al elevilor.

Folosesc resursele de spaţiu şi timp
în mod flexibil
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Timpul de lucru este acelaşi pentru
toţi.
Au prioritate obiectivele curriculare
de la care se pleacă în proiectarea
activităţilor de învăţare.

Gestionez timpul în conformitate cu
nevoile elevilor.
Activităţile de învăţare şi mediul de
învăţare le proiectează în funcţie de
cel care învaţă.

Se lucrează cumateriale didactice
diverse care se folosesc pentru toată
clasa în funcţie da sarcina de lucru şi
nu de nevoile elevilor.
Se foloseşte un registru de metode şi
procedee de instruire fără a le corela
cu nevoile şi intersele elevilor,numai
în conformitate cu cerinţele
curriculare.
Evenimentele sunt prezentate de
către cadrul didactic .dacă
perspectivele prezentate sunt
multiple nu se corelează cu nevoile
elevilor ci cu aspecte de ordin
academic.
Evaluarea nu se bazează pe criterii ,
este normativă.

Lucrez cu materiale didactice
diverse.

Emoţiile elevilor nu sunt valorizate,
identificate şi educate.
Elevilor li se distribuie sarcini de lucru
obligatorii. Opţiunea individuală nu
intră în strategia de lucru.

Folosesc un meniu instrucţional
diversificat.

Respect perspectivele multiple
asupra ideilor si a evenimentelor.

Evaluarea o fac din perspective
multiple cu metode multiple.
Autoevaluarea este una din
metodele principale de evaluare.
Urmăresc şi dezvoltarea emoţională
a elevilor.
Elevii beneficiază de opţiuni multiple
în alegerea sarcinilor de lucru.

Punctul de plecare este acolo unde se află elevii...
În această idee reflectaţi periodic asupra următorului set de întrebări:
•
•
•
•
•

Ce elemente noi am introdus în planificarea lecţiei?
Ce am diferenţiat:conţinutul, procesul sau produsul.În funcţie de ce?
Cum am evaluat elevii săptămâna aceasta? În ce scop?
Am permis elevilor săptămâna aceasta să aibă opţiuni? În ce fel?
Am reuşit să gestionez timpul după nevoile elevilor? Dacă nu, de ce?

SUGESTII
Cum diferenţiem conţinutul atunci când predăm ?
•

Pentru a preda conţinutul în mod diferenţiat trebuie să ştim fiecare elev cât are de învăţat din
fiecare unitate de conţinut.Este obligatorie testarea elevilor la începutul predării oricărei teme
noi.
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•
•
•

Altă strategie de diferenţiere a conţinuturilor este de a facilita învăţarea unei teme în mod
integrat,pluridisciplinar astfel încât grupuri de elevi cu interese, abilităţi şi cunoştinţe diferite să
poată să aprofundeze tema respectivă din perspective diferite.
Un alt mod de a lucra diferenţiat cu conţinuturile este de a alege puncte diferite de intrare pe
text. Accesarea unei teme noi este mai uşoară în momentul în care fiecare elev poate interveni în
mod activ cu ceea ce ştie despre tema respectivă .
Pentru a trata diferenţiat conţinutul, elevilor li se poate permite să accelereze sau să încetinească
ritmul progresului personal prin diferite procedee.

Cum diferenţiem procesul de instruire?
•
•
•

În timpul procesului de desfăşurare al activităţilor se poate
aprofunda înţelegerea
subiectului prin investigarea acestuia din perspective multiple
Diferenţierea procesului înseamnă diversificarea metodelor şi tehnicilor de instruire
pentru a oferi elevilor o mai mare bogăţie de oportunităţi de explorare a conceptelor
Tipurile de interacţiuni se diversifică după nevoile, interesele sau profilurile de
inteligenţă ale elevilor.

Cum diferenţiem produsul?
•
•
•
•

Prin activităţi în care elevii pot demonstra şi dezvolta ceea ce ştiu, înţeleg şi pot să facă
Prin proiecte care se realizează în mod diferit prin exprimarea abilităţilor cognitive multiple
Prin investigaţii realizate de grupuri cu interese specifice
Rezolvare de probleme din perspective multiple

APLICAREA PRINCIPIILOR DE INSTRUIRE DIFERENŢIATĂ SE REALIZEAZĂ PRIN STRATEGII
DE INSTRUIRE care demonstrază:
•
•
•

O nouă viziune a cadrului didactic asupra clasei de elevi
Noi roluri asumate de către profesori şi elevi
Folosirea unei diversităţi de metode, tehnici şi procedee de instruire

Tabelul de mai jos prezintă în antiteză caracteristici ale strategiilor de instruire tradiţionale centrate pe
procesul de predare şi cele centrate pe procesul de învăţare al elevilor.
Comparaţi – Reflectaţi- Evaluaţi
STRATEGIILE DE INSTRUIRE PE CARE LE FOLOSIŢI LA CLASĂ
Criterii
Rolul elevului

Strategii didactice centrate
pe predare
Este de a urmări prelegerea,
expunerea, explicaţia
profesorului
De a reţine şi reproduce
conţinutul lecţiilor
De a memora informaţii în mod
pasiv
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Strategii didactice centrate pe
principiile diferenţierii
De a exprima puncte de vedere
proprii
De a schimba idei şi opinii pe baza
suportului informaţional
De a formula întrebări, de a
argumenta cu scopul de a realiza
sensul unor idei
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De a lucra individual pe sarcini
de lucru identice: de a intra în
competiţie cu ceilalţi participanţi
la procesul de învăţare
Rolul
profesorului

Modul de
realizare a
învăţării

Evaluarea

De a ţine prelegeri, expuneri şi
demonstraţii
De a impune puncte de vedere,
de a dicta reţete de conduită şi
tipare de manifestare, de a
controla.
Se consideră şi se manifestă în
permanenţă “ca un personaj
atotştiutor”
Învăţarea are loc prin memorare
şi reproducere pasivă de
cunoştinţe, făcându-se apel la
exemple cu semnificaţie istorică
Învăţarea conduce la competiţie
pentru că se practică
ierarhizarea între elevi
Vizează măsurarea a ceea ce
cunoaşte elevul.
Pune accent pe aspectul
cantitativ al informaţiilor
acumulate.
Vizează clasificări şi statistici

De a coopera în rezolvarea
problemelor şi a sarcinilor de lucru
diferite , adecvate nicelului de
disponibilitate, interesului şi nevoilor
elevilor
De a facilita şi modera, consilia şi
ghida învăţarea
De a ajuta elevii să înţeleagă , să
explice puncte de vedere proprii, să
formuleze opţiuni
De a-şi asuma rolul de partener în
procesul de învăţare
Învăţarea este văzută ca un proces
continu realizat pe baza principiilor
diferenţierii pentru dezvoltarea de
competenţe şi atitudini individuale.
Se facilitează învăţarea pe bază de
cooperare
Vizează măsurarea şi aprecierea
competenţelor (ce poate să facă
elevul cu ceea ce ştie)
Pune accent pe elementele de ordin
calitativ în termenii valorilor şi
atitudinilor dsezvoltate
Vizează progresul realizat de către
fiecare elev în procesul de dezvoltare
individuală

Instruirea diferenţiată invită la un nou mod de a gândi predarea ca răspuns la diferenţele pe care le au
elevii în profilul de învăţare.

PROFESORUL, O NOUĂ GÂNDIRE STRATEGICĂ
Instruirea diferenţiată nu are reţetă. Ţine de un anumit mod de gândire al educatorului şi de o atitudine a
lui în realizarea activităţii cu elevii. Profesorul are capacitatea de a folosi informaţia în mod strategic la
clasă pentru a motiva elevii pentru învăţare şi comportament individual bazat pe rigoare ştiinţifică,
deschidere şi toleranţă.
Ce face profesorul pentru a transforma clasa tradiţională într-o clasă diferenţiată?
•
•
•
•
•
•

Respectă curriculumul dar gândeşte independent la ceea ce este specific claselor la care
predă şi ajustează demersul didactic în consecinţă.
Face transferul de la complexitatea informaţiei la simplitatea abordări ei.
Selectează materialul de lucru în funcţie de elevi.
Este atent la nevoile comune ale grupului de elevi precum şi la nevoile individuale ale elevilor
Ştie să lucreze creativ cu conţinutul, procesul şi produsul învăţării.
Creează un climat de respect reciproc.
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•
•
•
•
•

Asumă roluri noi ca cel de consultant , facilitator, moderator chiar de participant activ al
procesului de învăţare.
Promovează învăţarea prin cooperare.
Echilibrează norma individuală cu cea de grup.
Se preocupă de realizarea unui management al clasei care respectă princiăiile diferenţierii
Evaluează continuu.

IMPORTANT:
În Micul Prinţ, Antoine de Saint Exupery povesteşte despre o vulpe care îl întâlneşte pe micul prinţ şi
îl roagă să o îmblânzească. Şi pentru că băieţelul nu înţelege prea bine la ce se referă vulpea, aceasta îi
explică: „Pot fi înţelese cu adevărat doar lucrurile pe care le îmblânzim”. Pentru acest lucru însă trebuie
stabilită o anumită relaţie pe care numai ”îmblânzitorul” o ştie crea.
„...trebuie să fii foarte răbdător…mai întâi trebuie să te aşezi la distanţă de mine…Mă voi uita la tine

din colţul ochilor şi tu nu vei spune nimic. Cuvintele sunt sursa neînţelegerii. Dar tu vei fi pe zi ce
trece tot mai aproape de mine. (pag.84)
Şi aşa îmblânzitorul înţelege că „numai cu inima vedem adevărurile. Ceea ce este esenţial este
invizibil ochiului.”

În clasa tradiţională de cele mai multe ori între profesor şi elev nu se stabileşte un flux de comunicare
care să treacă dincolo de procesul de transmitere de cunoştinţe. Relaţia profesorului cu elevii lui, se
bazează pe valori care îl conduc ,”de la distanţă,” tot mai aproape.
Profesorul îi îmblânzeşte pe fiecare. Toţi au nevoie de intervenţii pentru a deveni ceea ce sunt: «iepurele

să înveţe să alerge mai bine, peştele să înoate şi pasărea să zboare ».
•

•
•
•
•

Profesorul îi învaţă pe copii ce să facă cu matematica şi cu scrierea nu matematică şi scriere. Ştie
că unii copii au emoţii înainte de ora de fizică iar alţii se bucură. Unii sunt neliniştiţi şi neatenţi la
ora de biologie, alţii arată interes şi sunt activi. Profesorul ştie însă că fără stimă de sine
randamentul elevilor este scăzut. Şi mai ştie că sentimentul că au realizat ceva bun duce la mai
mult decât stima de sine, la eficienţă.
Profesorul însuşi este într-o continuă dezvoltate personală.
Profesorul face legătura dintre viaţa de zi cu zi a elevilor şi fapte,evenimente,experienţe celebre
ale omenirii.
Profesorul ştie să îşi motiveze elevii.
Aşteptările profesorului sunt înalte iar strategia lui de consiliere, ghidare şi facilitare a învăţării pe
măsură.
• Profesorul nu poate să transfere cunoştinţele şi competenţele sale.Ceea ce are de găsit
sunt contextele prin care să îi ajute pe elevi să găsescă propria înţelegere a lumii.
• Cadrele didactice din clasa diferenţiată folosesc acele strategii de instruire care îi implică pe
elevi în activitatea la clasă în mod activ.
• Profesorul contribuie la formarea independenţei elevilor
• Profesorul foloseşte energie pozitivă şi o atitudine deschisă faţă de elevi
• Disciplina este în spatele tuturor activităţilor prin care elevii sunt învăţaţi cum să înveţe şi
cum să se comporte

SUGESTII
Mai jos sunt prezentate câteva variante de lucru la clasă pentru stimularea tratării
diferenţiate a elevilor.

Exerciţii de autocunoaştere şi intecunoaştere:
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9

9

9

Procedeu. Pe o coala de hârtie prinsă de spatele fiecărui participant se vor trece de către ceilalţi
elevi calităţile persoanei respective. La sfârşit se vor sublinia acele calităţi care se repetă; se
incercuieste cea mai draga calitate La sfarsit se pot prezenta pe o foaie de flip-chart calitatile
fiecărui participant.Exerciţiu de intercunoastere şi pentru creşterea stimei de sine.
Procedeu. În situaţia în care se are în vedere gruparea elevilor pentru realizarea a diferite
activităţi în conformitate cu preferinţele , interesele sau abilităţile lor se poate folosi următorul
procedeu : se aruncă un ghem de sfoară de la o persoana la cealalta.În momentul în care
primeşte capătul de sfoară elevul îşi spune numele şi îşi opreşte o parte de sfoară dacă activitatea
enunţată de profesor îl interesează.Cadrul didactic pregăteşte în avans o listă de 4-6 activităţi
diferite adecvate temei studiate.
Procedeu. Se distribuie cartonase de bingo.In cele12 casute se noteaza diverse tipuri de
activitati de petrecere a timpului liber.Fiecare participant cauta sa aiba semnaturile celor carora le
place cate un tip de activitate.Pe cat este posibil nu se repeta semnaturile aceleiasi persoane.Cine
a terminat primul de completat
cartonaşul striga: BINGO.Exerciţiu de conştientizare al
diferenţelor dintre elevi.

Intrări şi ieşiri din text
9

9

9

Ca o procedură de activare a cunoştinţelor anterioare ale elevilor, profesorul înaintează o fişă
care conţine conceptele de bază necesare pentru buna desfăşurare a predării lecţiei noi. Elevii
sunt invitaţi să bifeze acele cunoştinţe cu care pot opera şi în mod sincer să marcheze acele
concepte pentru care mai au nevoie de explicaţii.Lecţia nouă poate să înceapă numai după ce se
realizează acest tip de identificare de nevoi.
Procedură. După ce s-a finalizat o unitate de învăţare elevii vor descrie o aplicaţie din viaţa reală
pentru acea temă şi o vor înmâna cadrului didactic. Aplicaţia se descrie pe un carton de
dimensiunea unei cărţi de joc. Apoi fiecare elev ia o carte de joc şi are ca sarcină de lucru
realizarea aplicaţiei şi elaborarea unei pagini de reflecţie asupra acţiunii realizate.
Procedeu. La începutul semestrului elevii sunt invitaţi să descrie într-o “valijioară „ desenată pe
o coală de hârtie un lucru nou pe care l-au învăţat sau cercetat în timpul vacanţei.În prima etapă
sunt urcate în trenul cunoaşterii 6 bagaje .În jurul fiecărui bagaj se adună trecători interesaţi de
conţinut.După interes se formează primele 5-6 grupuri. Propunătorii povestesc iar trecătorii în
timp ce ascultă îşi notează ideile noi pe care le vor folosi într- un eseu pe tema vacanţei. Cele 6
“bagaje” se aleg prin tragere la sorţi.

Prelegere interactivă
9

9

Procedură.Profesorul livrează conţinuturile informaţionale în mod direct însă durata intervenţiei
nu durează mai mult de 10 minute după care elevii sunt invitaţi să discute despre tema pusă în
discuţie din câteva perspective timp de 5 minute, să reflecteze 2 minute si sa noteze ceea ce îi
interesează timp de 3 minute.Apoi ciclul se repetă.
Procedură.Elevii sunt invitaţi să anticipeze titlul fragmentului pe care îl au de lecturat. Citesc un
text şi individual reflectează asupra mesajului şi al asocierii acestuia cu un titlu. În grupuri de
patru negociază un titlu comun. Se listează titlurile. Apoi elevii se grupează după afinităţi şi
formează” porţi de intrare „ în text. În fiecare poartă se discută câte un aspect , o perspectivă
sugerată de profesor pentru analiza textului.

Centre de interes
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9

9

Procedură.După o secvenţă de învăţare fiecare elev notează timp de 6 minute două idei pe care
le ar dori dezvoltate şi două întrebări la care ar dori răspunsuri. Astfel se iniţiază o discuţie pentru
fixarea temei. Clasa se poate grupa pe centre pe centre de interes.
Procedură. Elevii sunt invitaţi să considere o temă sau o problemă din perspective diferite,
pluridisciplinar. Se face apel la cunoştinţele achiziţionate de la discipline diverse. Se poate lucra pe
cercuri de interes după ce se face lista abordărilor prin prisma propunerilor elevilor.

Proiecte de diferenţiere
9
9

Procedură. Proiectul ANCORA durează un semestru şi se bazează pe ancorarea de exemple din
viaţa reală pentru unitatea de învăţare asupra căruia s -a oprit cadrul didactic.
Procedură.Fiecare elev este invitat să îşi noteze pe calendarul clasei acele date care sunt
importante sau critice pentru el/ea .Astfel se înregistrează potenţiale curbe individuale de minim şi
se asigură implicarea a elevului în procesul de învăţare după ritmuri personale.

Instruirea diferenţiată nu se identifică cu strategiile folosite şi nici cu un model de predare.Este mai mult
decât atât, este un mod de gândire despre predare .şi învăţare care pleacă de la nivelul de disponibilitate
al elevilor,interes, nevoi, profil de învăţare. Proiectarea şi planificarea lecţiilor au ca punct de plecare
elevul , stadiul în care se află el în diferite momente. Introducerea dezvoltării elevilor în scheme rigide nu
mai funcţionează.
La o primă analiză acest obiectiv este foarte greu de atins pentru că aparent cadrele didactice nu sunt
instrumentate suficient pentru acest tip de demers.
Dacă însă ne uităm la această trecere ca la un proces de schimbare evident aplicăm regulile impuse de
orice proces. Cere timp, paşi mici, se autoreglează, nu se bazează pe reţete şi nu se disociază de viaţa
reală.

“ Să îi ajutăm pe profesori să dezvolte o înţelegere a responsabilităţii profesionale pe care o au pentru a
angaja fiecare elev într-un proces de învăţare cu semnificaţie personală este motorul mişcării către clasa
diferenţiată”(Charlotte Danielson )

Seria Învăţământ Rural

104

Să ne cunoaştem elevii

Bibilografie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerghit, I.(2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare,Editura Aramis, Bucureşti.
Finkel, L.,Differentiated instruction,an introduction,Guidebook,Supervision Program Graduate
School, College of New Rochelle
Fullan, M.(1993),Change forces:Probing the depths of educational reform,The Palmer
Press,Bristol.
Gregory, G., & Chapman, C. (2002). Differentiated instructional strategies: One size doesn’t fit all.
Thousand Oaks, CA: Corwin.
Iucu, R.(2001),Instruirea Şcolară, Editura Polirom, Iaşi
Kapusnik, R., & Hauslein, C. (2001, Summer). The “silver cup” of differentiated instruction. Kappa
Delta Pi Record, 37(4), 156-159 .
Neacşu, I.(1999),Instruire şi învăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Nicolescu, B.(1999), Transdisciplinaritate, Editura Polirom, Iaşi.
Nicolescu, B.(2002)Noi, particula şi lumea, Editura Polirom, Iaşi.
Păcurari, O. 2003,(coord.) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma
Păcurari, O. 2004, Instruirea diferenţiată din perspectiva noilor teorii ale inteligenţei; implicaţii
pentru formarea cadrelor didactice,teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti.
Păcurari, O.Tepelea,A., O uşă deschisă spre clasă, în curs de tipărire
Saint Exupery, A.(1943) The little prince,New York: Harcourt, Brace &World.
Sternberg, R. J., Torff, B., & Grigorenko, E. L. (1998). Teaching triarchically improves student
achievement. JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 90(3), 374-384. EJ 576 492.
Tomlinson, C. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms (2nd ed.).
Alexandria, VA: ASCD.
Tomlinson, C.A., (1999). The differentiated classroom:responding to the needs of all learners,
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. ED 429 944.
***Instruire diferenţiată, Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple, Ghid pentru formatori şi
cadre didactice,(2001) MEC, Seria calitate în formare,Bucureşti.

Seria Învăţământ Rural

105

Să ne cunoaştem elevii

Glosar
Motivaţia – (1.) „totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite,
conştiente sau inconştiente, simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte” (Al. Roşca, 1976); (2) - un

ansamblu de forţe ce incită individul să adopte o conduită particulară, forţe care pot fi atât interne (de
personalitate sau intrinseci), cât şi externe (de mediu sau extrinseci).
Motivaţia intrinsecă (factorii motivaţionali interni) - este reprezentată de nevoile sau aspiraţiile interne
care “împing” individul să adopte un comportament precis determint fiind de curiozitatea, nevoia de
cunoaştere, nevoia de auto-dezvoltare, plăcerea de a lucra ceva anume etc.; în general sunt considerate
motivate intrinsec acele comportamente generate de trebuinţe sau aspiraţii personale şi însoţite de
sentimentul autonomiei şi libertăţii.
Motivaţia extrinsecă (factorii motivaţionali externi) - apare atunci când persoana este constrânsă să nu
facă ceva sau este stimulată să acţioneze într-o direcţie predeterminată pentru recunoaştere, acceptarea de
către ceilalţi, recompensă simbolică sau materială etc.); în general sunt considerate motivate extrinsec toate
acele comportamente care sunt însoţite de sentimentul controlului sau a presiunii exercitate din afara
subiectului.
Stima de sine - componenta evaluativă a personalităţii care se referă trăirea afectivă, emoţiile pe care le
încearcă individul atunci când se referă la propria persoană; în general, se face distincţia dintre stimă de
sine ridicată (pozitivă) şi stimă de sine scăzută (negativă).
Managementul vieţii -direcţionare conştientă a propriei vieţi, în acord cu valorile personale şi obectivele
stabilite.
Abilităţi de viaţă - acele abilităţi care sunt utile unei persoane în fiecare zi a vieţii sale.
Abilităţi cognitive multiple-set de abilităţi,talente,deprinderi mentale pe care Gardner le numeşte

inteligenţe.

Inteligenţa:
• în accepţiune tradiţională este dată de capacitatea de a rezolva probleme care solicită abilităţi
logico-matematice şi lingvistice, măsurate cu precizie de teste.
• în viziunea lui Gardner se defineşte ca abilitatea de a rezolva probleme şi de a crea produse care
sunt valorizate la un moment dat de o anumită cultură.
Instruire diferenţiată- instruirea realizată pe baza principiilor diferenţierii ca răspuns al profesorului la
nevoile elevilor
Stil de învăţare (engl. „learning style”)
=preferinţa pentru modalităţile şi strategiile prin care învăţăm şi ne aducem aminte ceea ce am învăţat.
Stil de predare (engl. „teaching style”)
=„cu o stabilitate relativă şi cu o anumită consistenţă internă”, implică aplicarea într-un mod personal „a
principiilor şi normelor care definesc activitatea instructiv educativă.” (Dan Potolea, 1989)
Inteligenţa emoţională (engl.„emotional intelligence”)
=abilităţile de identificare, recunoaştere, conştientizare, exprimare şi management al emoţiilor care să
dezvolte un echilibru emoţional în vederea promovării stării de bine, fericirea.
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INDEX

A
abilităţi cognitive multiple (set de abilităţi, talente, deprinderi mentale pe care Gardner le numeşte inteligenţe) · 106
abilităţi de viaţă (acele abilităţi care sunt utile unei persoane în fiecare zi a vieţii sale) · 5, 88, 89, 90, 95, 96, 106
autocunoaştere (cunoaştere de sine) · 7, 29, 41, 79, 102

B
brainstorming (sau asaltul de idei, reprezintă formularea a cât mai multor idei – oricât de fanteziste ar putea părea
acestea - ca răspuns la o situaţie enunţată) · 64

C
centre de învăţare (se realizeaza prin amenajarea spaţiului de lucru din clasă împărţindu-l virtual în centre de
învăţare) · 31, 32, 33
centru pentru părinţi (spaţiu amenajat în şcoală unde părinţiii pot să întâlnească, într-un mod informal, alţi părinţi
sau profesorii copiilor şi să facă schimb de informaţii, experienţe, să planifice împreună activităţi) · 14

D
dezvoltare motivaţională (stimularea elevului de a trece de la un nivel redus de motivare (demotivare) sau de la o
condiţionare strict externă, la o motivare puternică, profund intrinsecă) · 3, 4, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59,
60, 61

E
educaţia emoţiilor în şcoală · 35, 42
exerciţii de autocunoaştere · 21, 22, 23, 24

I
instruire diferenţiată (instruirea realizată pe baza principiilor diferenţierii ca răspuns al profesorului la nevoile elevilor)
· 2, 5, 24, 32, 33, 34, 98, 100, 101, 104, 105
inteligenţa (în viziunea lui Gardner se defineşte ca abilitatea de a rezolva probleme şi de a crea produse care sunt
valorizate la un moment dat de o anumită cultură) · 2, 4, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 98, 100, 106
inteligenţa emoţională (abilitatea individului
de a recunoşte, identifica, conştientiza, exprima şi controla emoţiile) · 4, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43

M
managementul emoţiilor (abilitatea de a fi deschis(ă) faţă de sentimente şi de a le adapta propriei persoane şi
emoţiilor celorlalţi pentru promovarea creşterii şi dezvoltării personale) · 38, 39, 43, 89
motivaţia în învăţare · 49
motivaţie (un ansamblu de forţe ce incită individul să adopte o conduită particulară) · 2, 3, 4, 6, 23, 26, 38, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 75, 80, 82, 106
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motivaţie intrinsecă (nevoile sau aspiraţiile interne care împing individul să adopte un comportament precis determint
fiind de curiozitatea, nevoia de cunoaştere, nevoia de auto-dezvoltare, plăcerea de a lucra ceva anume etc) · 4,
49, 50, 51, 52, 54, 55, 106

P
profil de inteligenţe (dominantele profilului de inteligenţă personal) · 24, 27, 28, 32
proiectul (activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra conţinutului său, dar şi asupra formei de
prezentare) · 32, 33, 69

R
rezolvarea conflictelor · 38, 42, 43, 45, 46, 71

S
stil de învăţare (preferinţa pentru modalităţile şi strategiile prin care învăţăm şi ne aducem aminte ceea ce am învăţat)
· 2, 4, 6, 15, 32, 49, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 106
stil de predare (implică aplicarea într-un mod personal a principiilor şi normelor care definesc activitatea instructiv
educativă (Dan Potolea, 1989) · 2, 63, 81, 82, 83
stil de viaţă · 2, 5, 14, 85, 86, 95
stima de sine (componenta evaluativă a personalităţii care se referă trăirea afectivă, emoţiile pe care le încearcă
individul atunci când se referă la propria persoană) · 93, 106
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