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Ce înseamn ă aceasta?  
 
Ocazional, veţi întâlni în text simboluri şi diferite casete.  Principalele simboluri pe care le 
folosesc sunt: 

 
Acesta sugerează că ar trebui să scrieţi ceva.  De obicei, va fi însoţit de câteva linii 
pe care să scrieţi.   

 
Acesta poate fi întâlnit destul de des; indică că ar putea fi momentul potrivit să luaţi 
o pauză.  Întrucât setul este conceput să fie centrat pe elev, puteţi ignora sugestia 
sau chiar lua pauze în alte momente.   

 
Referinţe citate fie în text sau vizând informaţii suplimentare. 

 
Acestea sunt surse de informaţii suplimentare pe care le puteţi găsi pe Internet. 

 
Acest semn internaţional vă spune că acesta este locul în care puteţi obţine 
informaţii generale. 

 
De fapt, pe acesta nu îl veţi întâlni – sugerează că ar trebui să gândiţi şi să 
concepeţi noi idei de unul singur.  Întrucât sper că veţi face aceasta pe tot parcursul 
lecturii, s-ar fi regăsit pe toate paginile! 

 
 
Acestea sunt casetele: 
 

Acest tip de casetă conţine un citat care va fi discutat în text.  Va fi însoţit de 
obicei de sursa de unde provine. 

 

O casetă de acest fel conţine ideile pe care urmează să le luaţi în considerare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

� 
� 
�

Un nor  indică ceva  care vă provoacă 
sau la care trebuie să vă gândiţi. 
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Introducere 
 
Vă doresc o lectură plăcută a acestui set de materiale despre învăţarea centrată pe elev. 

Sper că vă va oferi o viziune diferită asupra a ceea ce încercăm să facem ca profesori şi a 
felului în care putem realiza aceasta. Va adăuga ceva experienţei pe care o aveţi şi vă va 
conduce spre noi zone.  

Felul în care folosiţi ghidul depinde numai de dumneavoastră.  Vă ofer spre reflecţie 
următoarele rânduri scrise de Nelson Mandela. 

 

Sunteţi gata să schimbaţi lumea? 

Folosirea acestui ghid 

Materialul de faţă vă oferă câteva posibilităţi.  Puteţi pur şi simplu investiga înţelesul învăţării 
centrate pe elev.  În acelaşi timp, puteţi descoperi câteva modalităţi de furnizare a învăţării 
centrate pe elev.  Puteţi de asemenea să-l folosiţi ca pe un ajutor în sprijinul elevilor atunci 
când aceştia folosesc abordări centrate pe elev pentru a progresa cu învăţatul. 

Puteţi folosi acest material unde doriţi: la şcoală, acasă, în tren sau – dacă vremea este bună 
– în parc.  Nu există nici un termen limită pentru a-l termina şi puteţi să-l folosiţi numai atât 
cât doriţi.  Pe scurt, este conceput ca centrat pe elev.  Aveţi un control deplin.  Puteţi chiar 
să-l puneţi pe raft, deşi sper că nu doriţi să faceţi aceasta. 

Ar fi putut fi elaborat ca un set interactiv cu ajutorul computerului.  Însă aceasta l-ar fi făcut 
mai puţin accesibil pentru întreaga gamă de utilizatori potenţiali, prin urmare se prezintă în 
format de hârtie.  Atunci când elaboraţi metode de învăţare centrată pe elev (ÎCE) pentru 
proprii elevi, puteţi descoperi că utilizarea computerului este abordarea potrivită. 

A fost considerată convenabilă divizarea ghidului într-un număr de părţi.  Sunt de asemenea 
sugerate surse suplimentare de informaţii. 

Abordarea de ansamblu utilizată în acest ghid este una centrată pe elev. Drept rezultat, se 
pune un accent major pe informaţiile teoretice din Părţile 1 şi 2. Partea 3 şi exemplele din 
Partea 4 sunt concepute să vă facă să începeţi să vă gândiţi cum anume puteţi aplica teoria 
în activitatea cu proprii elevi. 

Viziune fără acţiune – nu se realizează nimic 

Acţiune fără viziune – pierdere de timp 

Viziune însoţită de acţiune – poate schimba 
lumea 
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Unde găsi ţi idei şi informa ţii? 

 �
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Dacă doriţi să exploraţi 
definiţia învăţării centrate pe 
elev şi contextul ei 
 

Dacă doriţi idei referitoare 
la cât de folositoare este 
 
 
Dacă doriţi idei în privinţa 
folosirii ÎCE 

 

Dacă doriţi sugestii care să 
vă ajute să aplicaţi ÎCE 
 

Dacă doriţi nişte exemple 
care să vă ajute să gândiţi 
 
Dacă doriţi idei despre 
anumite aspecte 
 
 
Dacă nu sunteţi sigur ce 
anume doriţi 
 

 
mergeţi la 

 

 

mergeţi la 

 
 

mergeţi la 

 

încercaţi 

 
 

căutaţi în 
 

încercaţi să le 
găsiţi în  

 
 

puteţi 

Partea 1 – “Ce anume este 
învăţarea centrată pe elev?” la 
pagina 6. 
 
Partea 2 – “De ce să folosim 
învăţarea centrată pe elev?” la 
pagina 18 
 
Partea 3 – “Prezentarea 
învăţării centrate pe elev” la 
pagina 27. 

Partea 4 – “Aplicarea învăţării 
centrate pe elev în practică” la 
pagina 39 
 

Părţile 3 şi 4  
 

cuprins 
 
 

continua să citiţi, sau pur şi 
simplu să deschideţi ghidul la 
întâmplare, pentru a vedea ce 
anume vă atrage atenţia! 
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În anumite momente, vi se vor oferi scurte exerciţii de rezolvat.  Înainte de a continua să citiţi 
observaţiile de la sfârşitul fiecărui exerciţiu, încercaţi să rezolvaţi exerciţiul pentru că aceasta 
vă va ajuta să reflectaţi la ideile la care vă gândeaţi. 
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Partea 1 – Ce anume este înv ăţarea centrat ă pe elev? 

 
Tom Peters este unul din gânditorii de frunte în management-ul afacerilor.  O persoană care 
a provocat gândirea convenţională şi a arătat cum pot fi făcute lucrurile în mod diferit şi cu 
succes. 

La fel ca şi copiilor mici, ne place să explorăm.  Am vrea să cercetăm tot ceea ce vedem, tot 
ceea ce ne cade în mână şi în gură.  Pe măsură ce înaintăm în vârstă, punem întrebare 
după întrebare şi nu ne simţim deloc jenaţi să punem în public întrebări care pe părinţii noştri 
îi făceau să se simtă realmente inconfortabil. 

Apoi am fost trimişi la şcoală………. 

Lucrurile se schimbă, dar atât de des am stat în rânduri, am fost învăţaţi să ascultăm 
profesorul în loc de a pune întrebare după întrebare.  Am studiat materiile conform unui orar.  
Şi – pe scurt – am fost învăţaţi să ne conformăm.  Interesul nostru faţă de această lume a 
fost sufocat. 

Pe măsură ce ne maturizăm, este necesar ca lucrurile să se schimbe.  Dar cred că o 
curiozitate naturală ar trebui să ne influenţeze în mod esenţial învăţarea.  E posibil să nu 
putem urma ce ni se cere în Star Trek, şi anume să ‘mergem îndrăzneţ acolo unde nimeni n-
a mers înainte’, însă putem cerceta lumi noi de unii singuri.   

Activitatea 1 

Care este viziunea dumneavoastră în privinţa educaţiei şi formării profesionale? Cum anume 
aţi dori să arate şi ce aţi dori să realizeze? Aveţi acum ocazia să visaţi la o lume 
educaţională ideală. 

 Folosiţi aceste rânduri pentru a vă consemna ideile. ................................... 

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

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

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

...................................................................................................... 
Acum întoarceţi-vă cu picioarele pe pământ, şi vedeţi cum vă poate ajuta învăţarea centrată 
pe elev ………… 

Îmi imaginez un sistem educaţional ce recunoaşte 
că învăţarea este firească, că a-ţi place să înveţi 
este normal şi că învăţarea autentică înseamnă 

învăţare pasionată. Un curriculum şcolar ce 
apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile 

… creativitatea mai mult decât reproducerea 
informaţiilor… individualitatea mai mult decât 
conformismul… şi excelenţa mai mult decât 

realizările standard. 
Tom Peters 
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Activitatea 2 

Deşi există multe definiţii ale învăţării centrate pe elev, punctele cheie referitoare la ce este şi 
ce anume presupune sunt incluse în următoarele afirmaţii.  Citiţi-le şi căutaţi cuvintele cheie 
referitoare la învăţarea centrată pe elev.  Identificaţi aceste cuvinte cheie folosind ceva 
colorat. 

Odată ce aţi făcut aceasta, căutaţi cuvinte ce sunt cumva înrudite şi pregătiţi liste de termeni 
înrudiţi în spaţiul de mai jos.  Dacă această copie a Ghidului nu vă aparţine, dacă nu doriţi să 
scrieţi pe ea, puteţi face aceasta şi alte activităţi din ghid pe o foaie separată de hârtie.  În 
acelaşi timp, aveţi la dispoziţie o colecţie de ‘foi de lucru’. 

 
Învăţarea centrată pe elev descrie modalităţi de a gândi despre învăţare şi 
predare ce pun accentul pe responsabilitatea elevului pentru activităţi de genul 
plănuirii învăţării, interacţiunii cu profesorii şi alţi elevi, cercetării şi evaluării 
învăţării. 

Cannon, R.  (2000) 

 

(Învăţarea centrată pe elev) le oferă elevilor o autonomie şi un control mai mare 
în privinţa alegerii subiectului, a metodelor de învăţare şi a ritmului de studiu. 

Gibbs, G.  (1992) 

 

Învăţarea centrată pe elev se referă la situaţia în care elevii lucrează atât în 
grupuri cât şi individual pentru a explora probleme şi a procesa activ cunoştinţele, 
mai degrabă decât a fi nişte receptori pasivi ai acestora. 

(Harmon, S.W.  & Hirumi, A., 1996) 

 

Învăţarea centrată pe elev este o abordare extinsă, ce presupune înlocuirea 
prelegerilor cu învăţarea activă, integrarea unor programe de învăţare după un 
ritm propriu şi/sau a unor situaţii de cooperare în grup, care în ultimă instanţă îi 
conferă elevului responsabilitatea pentru propriile progrese în educaţie. 

Nanney, B.  (??) 

 

Mediul învăţării centrate pe elev se concentrează în primul rând asupra 
satisfacerii nevoilor elevului, în timp ce mediul învăţării centrate pe materie se 
concentrează în primul rând asupra unui set de cunoştinţe. 
 Clasen, R.E.  & Bowman, W.E.  (1974) 

 

Profesorul poate deveni de exemplu: instructor, ghid, îndrumătorul care te 
acompaniază, mentor, sfătuitor, consultant, transmiţător de cunoştinţe, cel care 
face lucrurile posibile pentru tine, formator, supraveghetor, diriginte, coordonator, 
cercetător critic, broker de cunoştinţe, model….  facilitator, colaborator. 

Jedeskog, G.  (1999) 
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 Folosiţi spaţiul de dedesubt pentru listele dumneavoastră.............................. 

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

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

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

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

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

...................................................................................................... 
Ideile mele în legătură cu afirmaţiile de mai sus se află în casetele de dedesubt şi sunt 
însoţite de nişte comentarii.  Expresiile în aldine şi italice  fac parte din definiţii.  Faceţi o 
comparaţie între listele noastre.  Aproape sigur listele dumneavoastră vor fi diferite, şi 
probabil că vom fi împărţit termenii în grupuri diferite.  Aceste diferenţe nu înseamnă că eu 
sau dumneavoastră aţi greşit – suntem diferiţi, la urma urmei, şi ambii putem avea dreptate! 

Înainte de a examina mai detaliat aceste subiecte, gândiţi-vă din nou la faptul că am făcut 
liste diferite şi că aceasta nu a constituit o problemă pentru mine.  În mod tradiţional, sistemul 
educaţional s-a ocupat de lucruri care trebuie să fie învăţate.  Cu excepţia unor activităţi în 
învăţământul superior, în general elevii dădeau un răspuns corect sau greşit.  Situaţia se 
prezenta în alb şi negru, fără nici o nuanţă gri.  Hotărât nu exista o picătură de culoare în 
această imagine! Deşi există multe date tehnice pe care elevii trebuie să le înveţe, vor exista 
de asemenea situaţii în care părerile lor contează.  Este posibil ca aceştia să fie nevoiţi să 
vină cu noi idei sau soluţii la probleme, şi ar trebui să le apreciem ideile.  Mai târziu vom 
examina rolul învăţării centrate pe elev în legătură cu rezolvarea problemelor, dar aceasta nu 
îşi are locul în această parte a ghidului. 
 
Idei generale despre înv ăţarea centrat ă pe elev 
 

• descrie modalităţi de gândire despre învăţare şi predare; 
• o abordare extinsă a predării; 
• se concentrează în principal asupra satisfacerii nevoilor elevilor 

 
Aceste definiţii ne-au oferit câteva puncte generale despre învăţarea centrată pe elev.  Cel 
mai cuprinzător este că descrie diferite modalit ăţi de gândire în privin ţa învăţării şi 
predării .  Un punct cheie în expresia respectivă este faptul că Canon plasează învăţarea 
înaintea predării.  Întregul accent se mută de pe activitatea noastră ca profesori pe rolul 
elevilor ca cei care învaţă.  Este de asemenea demn de observat că el nu afirmă că aceasta 
ar fi o idee nouă.  O formă de învăţare centrată pe elev a fost folosită de Socrate, care a trăit 
între 470 – 399 î.Hr., prin urmare ideea este destul de veche! 

Observaţi de asemenea că aceasta nu este o metodă de predare, ci o abordare de predare 
extins ă.  Poate presupune o gamă largă de metode, iar unele dintre acestea pot îmbrăca 
forma predării tradiţionale. 

Aspectul esenţial este că pune accentul în principal pe satisfacerea nevoilor  elevului . 
 
Rolul elevilor 
 

• o mai mare autonomie 
• responsabilitatea elevilor 
• să devină manipulatori activi de cunoştinţe 

� 
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Dacă satisfacerea nevoilor elevilor se află în centrul învăţării centrate pe elev, formarea 
trebuie să răspundă nevoilor acestora.  Pentru ca acest lucru să fie posibil, mai întâi trebuie 
să fie determinate nevoile lor.  În mod tradiţional, aceasta s-a întreprins pentru ei, nevoile lor 
au fost decise şi li s-au furnizat aceste informaţii.  Însă un astfel de procedeu nu prea poate fi 
considerat ca fiind centrat pe elev. 

Învăţarea centrată pe elev merge mult mai departe şi le oferă elevilor o mai mare 
autonomie.  O vom aborda mai detaliat atunci când ne vom referi la activitatea elevilor şi a 
profesorilor.  În această etapă, trebuie să observăm că în învăţarea centrată pe elev nu le 
spunem  elevilor pur şi simplu să meargă şi să înveţe ceea ce vreau să înveţe.  Le oferim un 
nivel corespunzător de îndrumare şi orientare când încep, şi continuăm să-i sprijinim pe 
măsură ce învaţă. 

În învăţarea centrată pe elev accentul se pune pe a-l face pe elev responsabil  pentru 
propriul proces de învăţare.  Elevii au o influenţă mai mare asupra tuturor aspectelor legate 
de ce anume urmează să înveţe şi de modul în care o vor face.  În viaţă în general, atunci 
când avem o libertate mai mare, aceasta atrage după sine o responsabilitate mai mare.  
Aceasta se aplică şi în cazul elevilor şi al învăţării centrate pe elev. 

Elevii îşi dovedesc responsabilitatea mai mare devenind căutători activi de cunoa ştere.  Ei 
nu se mai bazează pe profesorul care să le deschidă mintea şi să le-o umple cu cunoştinţe 
în timp ce stau pasivi în sala de clasă.  Ei folosesc posibilităţile de învăţare care li se oferă, 
caută alte modalităţi de învăţare, iar dacă aceasta nu dă rezultate, cer ajutorul şi îndrumarea 
profesorilor - însă nu pur şi simplu pentru răspunsuri de-a gata. 

Activitatea 3 

Înainte de a continua să citiţi, consemnaţi în acest spaţiu câteva din diferenţele pe care le 
vedeţi între elevul din educaţia tradiţională şi felul în care arată el în această abordare 
alternativă. 

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

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

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

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

...................................................................................................... 
Puteţi să vă întoarceţi la aceasta mai târziu, dar poate doriţi să luaţi o pauză înainte 
de a continua punctele următoare.  Când sunteţi gata să continuaţi, începeţi prin a 
vă gândi la activitatea elevilor. 

 
Activitatea elevilor în înv ăţarea centrat ă pe elev 
 

• alegerea subiectului; 
• plănuirea învăţării; 
• alegerea …..  metodelor de învăţare; 
• manipulatori activi de cunoştinţe; 
• interacţiunea cu profesorii; 
• interacţiunea cu …..  alţi elevi; 
• munca atât în grup cât şi individual. 
• cercetarea; 
• explorarea problemelor; 

� 
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• învăţarea într-un ritm propriu; 
• evaluarea învăţării. 

 
Un punct de pornire este că elevii pot influenţa alegerea subiectului .  Aceasta nu este ceva 
atât de radical pe cât sună.  Elevii din învăţământul şi formarea tehnică şi profesională au 
făcut deja nişte alegeri privind domeniul ocupaţional în care doresc să studieze.  Este posibil 
să nu poată urma prima lor opţiune şi, în special în zonele rurale, e probabil să nu aibă acces 
la anumite ocupaţii.  O soluţie posibilă a acestei probleme constă în a le oferi elevilor 
posibilitatea să finalizeze module de învăţământ la distanţă, ca parte a programului lor şcolar 
obişnuit, cu alte cuvinte, să adopte o abordare centrată pe elev. 

O modalitate în care au mai multă libertate în alegerea a ceea ce vreau să studieze sunt 
opţiunile privind cursurile.  Cea mai mare parte a cursului poate fi obligatorie, însă elevul 
poate avea posibilitatea de a alege dintr-o gamă de unităţi.  În acelaşi timp, pot studia toţi 
aceleaşi unităţi la acelaşi nivel de profunzime, iar apoi avea posibilitatea să studieze mai 
detaliat unele unităţi. 

În definiţia sa, Cannon a scris despre responsabilitatea elevului de a-şi plănui înv ăţarea.  
Întrucât această expresie este una foarte cuprinzătoare, este mai util să vizăm numai unele 
aspecte pe care le implică.  Un aspect este alegerea metodelor de înv ăţare.  La pagina 8 
am observat că fiecare este diferit.  În mod deloc surprinzător, aceasta se aplică 
deasemenea elevilor noştri, şi este vizibil în modurile în care preferă să înveţe. 

Au fost identificate aspecte variate ale acestor diferenţe.  Ca persoane care învaţă, ei pot 
avea stiluri de învăţare diferite şi prefera să fie activi în diferite feluri .  Le poate plăcea să: 

• Fie activi şi entuziaşti în noile experienţe;  
• Să strângă informaţii şi să reflecteze asupra lor înainte de a ajunge la o concluzie; 
• Să fie analitici şi să integreze observaţiile noastre în teorii raţionale sau 
• Să fie foarte pragmatici, încercând lucrurile fără discuţii lungi. 

În acelaşi timp, pot prefera să intre în ciclul înv ăţării în diferite puncte : 

 Ciclul înv ăţării (dup ă Kolb) 
 
 Experienţa 
 (Expunere) 

 

 � � 
 
 

 Plănuieşte pasul  Examinează 
 următor experienţa 

 
 

 � � 
 

 Analizează şi trage concluzii din experienţă 
  
 
Pot prefera să primeasc ă informa ţiile în diferite feluri .  Fleming a observat că există aceia 
cărora le place să recepteze idei noi vizual, prin auz, prin citit sau prin simţurile kinestezice, 
precum pipăitul sau mişcarea.  (Vezi Anexa 1.) 
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La ora de faţă are loc o dezbatere pe marginea inteligenţei multiple.  Fie că preferăm să o 
descriem ca inteligenţe separate sau ca aspecte diferite ale inteligenţei, recunoaştem cu 
uşurinţă persoane care au diferite tipuri de abilit ăţi.  Unii sunt în special ‘buni’ la limbi sau 
matematică – abilităţile ‘academice’ tradiţionale.  În plus, se sugerează că există inteligenţe 
spaţiale, muzicale, legate de mişcarea corpului, interpersonale şi intrapersonale.  Fiecare 
elev dispune de un echilibru diferit între punctele tari şi slabe în aceste domenii.  Aceasta va 
influenţa la rândul ei atât preferinţele lor de învăţare cât şi eficacitatea lor în diferite situaţii de 
învăţare, iar aceasta poate fi influenţată prin învăţarea centrată pe elev. 

Faptul că elevii au anumite preferinţe de învăţare nu înseamnă că acelea sunt singurele 
abordări care trebuie să fie folosite cu ei.  Uneori trebuie să fie expuşi unor experienţe diferite 
şi obligaţi să lucreze în modalităţi diferite, astfel încât să se dezvolte ca indivizi care sunt 
capabili să acţioneze într-o serie de contexte. 

Indiferent de diferenţele pe care elevii le pot prezenta, ei nu învaţă o idee nouă în izolare, ci 
se dezvoltă şi îşi adaptează gândirea în continuu, în lumina experienţei anterioare.  În 
promovarea învăţării centrate pe elev, trebuie să recunoaştem experienţa anterioară a 
elevului individual, şi să o folosim ca pe o bază pentru a furniza noi experienţe care să-I ajute 
să-şi dezvolte ideile şi abilităţile. 

Variaţiile în  formaţia cu care vin elevii pot îmbrăca multe forme.  Toţi venim cu formaţii 
diferite.  Opriţi-vă un moment şi gândiţi-vă la factorii din aceste formaţii ale elevilor 
dumneavoastră care pot să le influenţeze învăţarea. 

Activitatea 4 

Consemnaţi unele din aceste diferenţe aici înainte de a continua lectura. 

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

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

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

...................................................................................................... 
Aici se află câteva din gândurile mele în această privinţă.  Elevii pot fi încă tineri sau pot fi 
adulţi.  În unele ţări din UE adulţii pot urma cursuri în şcolile obişnuite, ne întâlnim chiar cu 
situaţia în care elevii studiază împreună cu proprii lor copii, în urma apariţiei unor oportunităţi 
ce nu existau în timpul studiilor lor.  Ei pot studia full-time sau part-time.  Mediile lor familiale 
pot varia în foarte multe moduri: număr de copii în familie, valoarea acordată educaţiei, 
atenţia acordată cărţilor şi lecturii, veniturile familiei.  Unii vin cu experienţa practică a 
disciplinei tehnice pe care o studiază.  Acesta este în special cazul copiilor crescuţi la ţară, 
dar se aplică de asemenea acelora ale căror familii posedă mici afaceri.  Toţi aceşti factori 
influenţează învăţarea elevilor. 

Dacă vreţi să urmăriţi mai departe diferenţele individuale, puteţi găsi informaţii suplimentare 
despre aceasta în Anexa 1. 

Mulţi copii se chinuie în şcoli… pentru că felul în 
care li se predă este incompatibil cu felul în care 

învaţă. 
Peter Senge 

� 
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Indiferent ce metode preferă, elevii noştri trebuie să fie 
activi atunci când caut ă cunoa şterea .  Am spus că 
evoluăm de la a furniza pur şi simplu cunoştinţe elevilor 
noştri, şi că prin urmare aceştia ar trebui să cerceteze şi 
să exploreze probleme de unii singuri.  Aceasta îi va 
ajuta să acumuleze cunoştinţele de care au nevoie 
pentru a se pregăti pentru muncă, şi în acelaşi timp le 
va dezvolta abilităţile ce le vor fi necesare în majoritatea 
locurilor de muncă din viitor.  O persoană care a primit 
şi folosit cunoştinţe ar trebui să fie capabilă să le 
folosească în viitor.  Chiar şi atunci când intervine o 
schimbare în ceea ce priveşte cunoştinţele necesare, 
poate ca rezultat al progreselor tehnologice, ei vor fi 
totuşi capabili să se adapteze şi să lucreze la fel de 
eficace.  Persoana care pur şi simplu a primit cunoştinţe 
nu va fi la fel de eficace. 

În învăţarea centrată pe elev vom asista de asemenea la schimbări ale modalităţilor în care 
elevii interac ţioneaz ă cu profesorii .  În punctele dinainte am identificat felurile în care elevii 
vor învăţa într-o manieră diferită.  Aceasta va influenţa de asemenea relaţia pe care o au cu 
profesorii lor. 

Activitatea 5 

Aduceţi-vă aminte de profesorii dumneavoastră de când eraţi elevi.  Cum erau? Poate în 
primul rand, erau felul de oameni pe care azi i-aţi alege să vă fie prieteni.  Reflectaţi câteva 
clipe la caracterele lor, şi consemnaţi câteva cuvinte cheie pe care le-aţi folosi ca să îi 
descrieţi. 

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

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

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

...................................................................................................... 
Mă întreb ce aţi scris! Descrierea profesorilor dumneavoastră se potriveşte cu felul în care aţi 
dori ca elevii să gândească despre dumneavoastră? I-aş descrie pe mulţi dintre profesorii pe 
care i-am avut ca fiind distanţi, duri, critici, unii chiar intimidanţi.  Nu erau nici foarte corecţi, 
aveau elevii lor favoriţi şi eu nu mă număram printre ei! În general, îşi ştiau materia, dar nu 
erau foarte buni în a o preda.  Au existat câteva excepţii, mai ales aceia care nu îşi făcuseră 
serviciul militar.  Poate aici se află explicaţia, căci mulţi considerau predatul ca un fel de 
extensie a disciplinei din timpul armatei. 

Sper ca elevii mei să mă fi considerat mai corect, mai pozitiv şi un profesor eficace.  Gândiţi-
vă cum v-ar plăcea să vă descrie elevii dumneavoastră.   

Dacă elevii urmează a fi activi în căutarea cunoaşterii, aceasta implică o relaţie de cooperare 
între elevi şi profesori.  Faptul că profesorii ar putea fi mai prietenoşi nu înseamnă să nu fie 
respectaţi de elevii lor.  Nici nu înseamnă că nu sunt capabili să menţină disciplina.  O fac 
diferit, iar aceasta reflectă felul de relaţie pe care e probabil ca elevii s-o aibă cu viitorii lor 
manageri. 

� 
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Merită a fi observat că adoptarea unor abordări centrate pe elev nu înseamnă ca profesorul 
să piardă controlul, şi nici nu înseamnă să renunţe la responsabilitate. 

Oferindu-le elevilor controlul din când în când, nu înseamnă că tu pierzi orice 
control. 

Felder, R.M.  & Brent, R.  (1996) 

 
Definiţiile pe care le-am discutat menţionează că elevii vor interac ţiona cu al ţi elevi  şi că 
vor lucra atât în grupuri cât şi individual .  Abordarea tradiţională din învăţământ 
presupune că acesta se bazează pe competiţie.  Controlăm accesul în şcoli pe o bază 
competitivă, şi în multe ţări a existat un element competitiv în certificarea calificărilor, astfel 
încât o anumită proporţie de elevi vor primi diferite niveluri de certificare.  Cu evaluarea 
elevilor bazată pe competenţe am depăşit complet o astfel de abordare.  Aceasta înseamnă 
că elevii noştri pot munci mai degrabă cooperant decât 
competitiv.   

Elevii trebuie să-şi dezvolte abilităţile de a interacţiona 
unii cu alţii pentru că aceasta este situaţia pe care 
majoritatea o vor întâlni la locul de muncă. 

Această idée este reflectată în noua abilitate cheie de 
la nivelul 3 ‘dezvoltarea relaţiilor interpersonale’.  În 
acelaşi timp, elevii trebuie să-şi dezvolte abilităţi pentru 
a se baza pe ei înşişi, şi capacitatea de a munci din 
proprie iniţiativă.  Situaţia se reflectă în ideea că în 
învăţarea centrată pe elev elevii vor lucra câteodată în 
grupuri, dar vor munci de asemenea individual. 

Ideile anterioare referitoare la activitatea elevilor pot fi 
acceptate relativ uşor în cadrul sistemului educaţional. 

Ideea că vor fi activi în controlarea ritmului de studiu  poate constitui realmente o 
provocare.  Ne place o abordare bine ordonată, în care fiecare ştie ce anume vor învăţa 
elevii la un anumit moment.  Ne simţim mai confortabil într-o astfel de situaţie.  Suntem mai 
încrezători  că materia va fi acoperită în întregime, însă aceasta înseamnă a ne întoarce la 
situaţia în care accentul cădea mai degrabă pe predare decât pe învăţare.  Ştim de 
asemenea când anume vor fi necesare resurse didactice diferite, şi le putem mânui în 
consecinţă. 

A le permite elevilor să controleze ritmul de studiu pare ceva haotic.  Nu vom şti când doresc 
să lucreze mai mult la un subiect şi când vor vrea să treacă mai departe.  Cu toate acestea, 
acesta este un răspuns potrivit, dat fiind faptul că elevii sunt diferiţi şi nu învaţă cu toţii în 
acelaşi ritm.  Dacă vrem ca toţi elevii noştri să înveţe eficace, trebuie să acceptăm această 
provocare.  Ne putem gândi la includerea unei învăţări bazate mai mult pe resurse sau 
putem cerceta modalităţi în care elevii pot lucra împreună ajutându-se unul pe celălalt. 

Profesorul receptiv…stabileşte o relaţie şi rezonanţă, 
simţind nevoile, conflictele, speranţele şi temerile 

neexprimate. Respectând autonomia elevului, profesorul 
petrece mai mult timp ajutându-l să articuleze întrebările 

urgente decât cerându-i răspunsurile potrivite. 
Peter Senge 
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Activitatea 6 

Opriţi-vă un moment şi gândiţi-vă din nou la experienţa dumneavoastră ca elev.  Au existat 
anumite materii care v-au părut uşoare şi în cazul cărora aţi fi dorit ca profesorul să aibă un 
ritm mai rapid? Au existat altele în cazul cărora profesorii nu v-au lăsat destul timp ca 
realmente să înţelegeţi în profunzime materialul? 

Făcând încă un pas, puteţi acum explica aceasta luând în considerare propria personalitate 
şi formaţie?  Scrieţi-vă ideile în acest spaţiu. 

 Disciplin ă Predare prea rapid ă sau prea înceat ă şi explica ţia dvs  

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

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

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

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

.........................  ...................................................................... 
Putem să ne confruntăm cu o provocare chiar şi mai mare, când ne gândim la rolul posibil 
jucat de elevi în evaluarea înv ăţării .  Putem aplica aceasta la două niveluri.  Mai întâi, 
aceştia ne pot spune când anume sunt pregătiţi să fie evaluaţi.  În al doilea rând, aceştia pot 
contribui la propria lor evaluare şi la aceea a colegilor lor. 

Am recunoscut că fiecare elev este unic.  Aceştia diferă în multe moduri diferite, printre care 
se numără capacitatea lor de a învăţa materiale diferite şi viteza cu care pot să le înveţe. 

Într-o abordare centrată pe elev a unui curriculum bazat pe competenţe, ne vom evalua elevii 
atunci când aceştia consideră că sunt pregătiţi.  Aceasta poate însemna că solicită evaluarea 
foarte devreme şi că au succes.  Apoi va trebui să plănuim următoarea formare pentru ei.  În 
cel mai bun caz, pot avea o experienţă anterioară ce le-a dat capacitatea de a satisface 
cerinţele evaluării înainte de a li se fi predat formal lucrurile respective, şi trebuie să putem 
răspunde unei astfel de situaţii. 

Alţi elevi pot cere să fie evaluaţi înainte de a fi pregătiţi.  Putem concepe un sistem de auto-
evaluare sau negociere ce le va da elevilor posibilitatea de a realiza dacă sunt pregătiţi 
pentru evaluarea formală, pentru a reduce riscul de a nu promova examenele.  Dar chiar şi 
‘nepromovarea’ poate fi folosită ca o oportunitate de a-i ajuta să stabilească ce anume 
trebuie să facă pentru a avea succes atunci când repetă examenele. 

A-i da elevului posibilitatea de a stabili când anume se simte pregătit pentru evaluare 
constituie baza evaluării la cerere.  Aceasta se află în contrast evident cu abordările 
tradiţionale ale evaluării în momente stabilite, ce pot fi prea devreme pentru unii elevi şi prea 
târziu pentru alţii. 

În final, în contextul activităţii elevului, am sugerat că elevii pot contribui la propria lor 
evaluare.  Putem stabili o îndrumare şi liste de verificare ce să le permită elevilor să-şi 
evalueze propria competenţă.  Apoi putem monitoriza şi evalua această auto-evaluare şi o 
putem folosi ca parte a evaluării formale a elevului. 

Spre deosebire de aşteptările noastre, elevii tind să-şi subevalueze performanţa.  Aceasta 
poate fi foarte util pentru creşterea motivaţiei elevilor noştri.  Le putem spune că sunt mai 
buni decât cred şi aceasta îi va face să se simtă bine.   
 

Înainte de a vă gândi la propriul rol în învăţarea centrată pe elev, acesta ar putea fi 
momentul potrivit pentru a lua o altă pauză. 

� 
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Rolul profesorilor 
 

• instructor, ghid, îndrumătorul care te acompaniază, mentor, sfătuitor, 
consultant, transmiţător de cunoştinţe, cel care face lucrurile posibile pentru 
tine, formator, supraveghetor, diriginte, coordonator, cercetător critic, broker 
de cunoştinţe, model….  facilitator, colaborator.   

 

Dacă ar fi să mă refer doar la un singur cuvânt din această listă, acesta ar fi facilitator .  
Universitatea Northeastern Illinois din SUA ne oferă o definiţie utilă a acestui termen. 

O persoană care facilitează procesul învăţării pentru elevi, încercând să 
descopere ce anume este interesat să înveţe elevul, şi determinând apoi cea mai 
bună modalitate de a a-i pune la dispoziţie elevului acele informaţii prin 
furnizarea de sisteme de cunoştinţe sau materiale, care să-i dea acestuia 
posibilitatea să se achite mai eficace de o sarcină.  Aceasta se face prin 
ascultare, punere de întrebări, furnizare de idei, sugerarea de alternative şi 
identificarea de posibile resurse. 

www.neiu.edu/~dbehrlic/hrd408/glossary.htm 

 
Accentul se pune pe sprijinirea învăţării şi, folosind cuvintele dintr-un citat pe care îl vom 
întâlni la începutul Părţii 2, aceasta trebuie să se realizeze pe căi optime.  Profesorul devine 
o resursă.  El poate împărţi acest rol cu maiştrii, bibliotecarii, directorii centrelor de resurse, 
cu cei responsabili pentru oferta IT şi cu persoanele din afara şcolii, precum agenţii 
economici. 

Definiţia Universităţii Notheastern Illinois ne oferă de asemenea o conexiune utilă cu 
următorul aspect abordat, adică cu ce anume face profesorul în învăţarea centrată pe elev. 
 
Activitatea profesorului în înv ăţarea centrat ă pe elev 
 

• înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă; 
• integrarea programelor de învăţare în ritm propriu; 
• organizarea unor situaţii cooperante în grup; 
• în ultimă instanţă, considerarea elevului drept responsabil 

 
Multe din schimbările intervenite în activităţile 
întreprinse de profesori reflectă pur şi simplu 
schimbările în ceea ce vor face elevii.  Un bun 
exemplu este înlocuirea prelegerilor cu înv ăţarea 
activ ă. 

Deşi există tehnici de implicare a elevilor în abordările 
didactice de genul prelegerilor, în cea mai mare parte 
a timpului, elevii cărora li se oferă predarea didactică 
sunt nişte receptori pasivi ai cunoaşterii. 

Veţi găsi idei şi exemple de învăţare activă în Partea 
3 - Folosirea învăţării centrate pe elev.  Înainte de a 
sări la această secţiune sau a continua să citiţi, 
gândiţi-vă din nou la faptul că continuăm să remarcăm 
că elevii sunt diferiţi.  Nu trebuie pur şi simplu să 
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înlocuim prelegerea cu o metodă de învăţare centrată pe elev, pentru că aproape sigur 
aceasta se va potrivi numai unora din elevi.  Nu putem urma ideea unei măsuri universale, 
ce ar însemna că există o abordare standard ce se potriveşte oricui. 

Dacă urmează să permitem elevilor noştri să controleze ritmul procesului lor de învăţare, 
vom juca un rol important în integrarea programelor de înv ăţare în ritm propriu .  Va trebui 
să lucrăm cu elevii noştri pentru a-şi organiza programele de studiu astfel încât să fie capabili 
să realizeze tot ceea ce doresc într-o perioadă de timp rezonabilă.  Munca noastră constă 
mai degrabă în organizarea situaţiilor de învăţare decât în a preda.  Va trebui să oferim 
îndrumare, să încurajăm şi sprijinim învăţarea, să monitorizăm progresul, să organizăm 
accesul la resurse şi să măsurăm performanţa. 

Deşi elevii noştri pot munci individual, am văzut că ei pot de asemenea munci cu alţii, caz în 
care avem responsabilitatea de a organiza cooperarea în situa ţii de grup .  Exact cum nu-i 
vom lăsa pe elevi să se ocupe singuri de întreg procesul de învăţare, va trebui să îndrumăm 
şi monitorizăm munca lor în grup. 

În mod tradiţional, ca profesori, am deţinut într-o mare măsură controlul asupra mediului 
predării şi învăţării.  Am decis ce ar trebui să se întâmple şi când şi unde anume ar trebui să 
aibă loc.  Am controlat cine anume va munci împreună.  Ca părinţi, recunoaştem că vine un 
timp când elevii noştri trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru acţiunile lor.  Nu este 
întotdeauna uşor pentru părinţi să facă această schimbare.  Ca profesori, avem un rol similar 
de a considera în ultim ă instan ţă elevul ca fiind responsabil  pentru procesul său de 
învăţare, iar aceasta nu va fi în mod necesar ceva uşor de făcut.  Dar trebuie să 
recunoaştem că este important pentru elevii noştri să treacă de la dependenţă la 
independenţă, şi de la a fi controlaţi la a li se permite responsabilitatea. 

Trecerea la înv ăţarea centrat ă pe elev 
În multe ţări, am observat o schimbare de accent de la a fi centrat pe profesor la a fi centrat 
pe elev.  Nu s-a întâmplat pe neaşteptate şi nu a avut loc printr-un singur pas uriaş. 
 

 

Putem descrie tiparul tipic al schimbării în felul următor: 
 
 predare înv ăţare învăţare centrat ă pe elev 
 
 bazată pe ceea ce necesită ceea ce credem că ce anume doreşte 
 sistemul/ţara necesită elevul elevul 
 
 curriculum curriculum bazat pe controlul elevului asupra metodei, 
 tradiţional competenţe conţinutului, vitezei, locaţiei 
 
 profesorul ca sursă profesorul ca director al profesorul ca mentor  
 a întregii cunoaşteri proceselor de învăţare şi ghid 
   
 elevul ca receptor pasiv elevul activ în elevul ca un căutător activ 
 al cunoaşterii dobândirea cunoştinţelor al cunoaşterii 
 
Primul pas de la predare la învăţare a reflectat mişcarea de la accentul pus pe profesor ca 
persoana care furniza cuno ştin ţe sau instruc ţie sau formare  la o situaţie în care elevul  a 
devenit persoana care dobândea cuno ştin ţe sau abilit ăţi.  Elevul a trecut de la a fi un 
receptor pasiv  la un căutător activ  în procesul învăţării.   

Plănuieşte ca mâine să fii mai bun decât astăzi, dar  
nu plănui să fi terminat. 

Carol Ann Tomlinson, pedagog SUA 
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Pentru elev, al doilea pas al trecerii la învăţarea centrată pe elev a însemnat schimbări 
referitoare la ‘când ’, ‘unde ’, ‘ce’, ‘cum ’ şi ‘de ce ’ în conexiune cu procesul învăţării.  
Schimbarea nu a dus la o situaţie în care procesul învăţării să fie completamente scutit de 
influenţele exterioare.  În schimb elevul a primit îndrumări privind alegerile pe care trebuia să 
le facă. 

Trecerea la învăţarea centrată pe elev a avut loc treptat şi nu în acelaşi ritm în toate ţările, 
sistemele de învăţământ şi şcolile.  Există un interval mergând de la abordarea tradiţională 
centrată pe elev până la o situaţie complet centrată pe elev. 

Schimbarea va afecta întregul sistem de învăţământ, evaluarea elevilor, şcolile, profesorii şi 
resursele necesare.  Trebuie să aibă loc treptat, pe măsură ce se dezvoltă capacitatea totală 
de a sprijini învăţarea centrată pe elev. 

Putem compara unele aspecte ale limitelor acestui interval: 

Învăţare tradi ţional ă Învăţare centrat ă pe elev 

Instruire centrată pe profesor Instruire centrată pe elev 

Predare de informaţii Schimb de informaţii 

Factuală, bazată pe cunoştinţe Gândire critică, luare de decizii bine informată 

Predare bazată pe disciplinele tradiţionale Mai holistică, abordare în funcţie de nevoi 

Elevii primesc informaţii Elevii pun întrebări şi rezolvă probleme 

Organizare formală în sala de clasă Aranjamente flexibile, schimbătoare,  
 legate de sala de clasă 

Accentul pe învăţare în vederea amintirii Accentul pe înţelegere/aplicare 

Evaluarea în mare parte prin examene Diversitate de evaluări incluzând  
tradiţionale activităţi în cadrul proiectului 

Învăţare pasivă Învăţare activă, exploratoare, bazată pe cercetare 

Răspuns ca reacţie Acţiune interactivă, planificată 

Stimularea unui singur simţ Stimulare multi-senzorială 

Un singur mijloc media Multimedia 

Muncă individuală Muncă în colaborare 

Trecerea la mai multe abordări centrate pe elev are o bază teoretică justificată.  Totuşi, 
motivul major al adoptării ei a fost că duce la o învăţare mai eficace şi la formarea unor tineri 
capabili să-şi ocupe locul ce li se cuvine în societate. 

Un lucru important de ţinut minte este că, dacă schimbarea urmează să fie corespunzătoare 
şi durabilă, aceasta va avea loc treptat.  Aceasta poate lua ceva timp, iar unele aspecte ale 
trecerii la învăţarea centrată pe elev pot să nu fie convenabile mai târziu în viitor.  Aceasta nu 
este însă o scuză pentru a evita să facem primii paşi acum. 
 

Vom explora avantajele acestei schimbări mai detaliat în Partea următoare.  Înainte 
de a continua, v-aţi câştigat dreptul la o altă pauză. 
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Partea 2 – De ce s ă folosim înv ăţarea centrat ă pe elev? 
 
Un punct de pornire este să ne gândim la obiectivul şcolilor şi colegiilor. 

Activitatea 7 

Cum aţi descrie obiectivul pe care caută să-l realizeze şcoala dumneavoastră? Folosiţi acest 
spaţiu pentru gândurile dumneavoastră.  Vă poate ajuta să vă gândiţi ce anume i-aţi spune 
unui potenţial elev sau părinţilor acestuia pentru a-i încuraja să-şi trimită copilul la şcoala 
dumneavoastră mai degrabă decât în altă parte. 

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

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

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

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

...................................................................................................... 
Barr şi Tagg, (1995) ne oferă un punct de pornire folositor, atunci când spun: 

A spune că obiectivul colegiilor [universităţilor] este să furnizeze instrucţie este ca 
şi cum ai spune că activitatea lui General Motors este să facă să funcţioneze linii 
de asamblare sau că obiectivul îngrijirii medicale este să umple paturile din 
spitale.  Vedem acum că misiunea noastră nu este instrucţia, ci mai degrabă a 
face fiecare elev să înve ţe prin orice  mijloace ce funcţionează cel mai bine. 

 
Aşa cum am sugerat, cred că acesta este un punct de pornire, însă ca în cazul unei mari 
părţi a activităţii prestate de elevi, aceştia ar fi putut s-o facă mai bine! Spune ce anume 
trebuie să facă o instituţie de învăţământ, şi de asemenea sugerează câte ceva despre cum 
ar trebui prestată această activitate – prin orice mijloace ce funcţionează cel mai bine.  Dar 
nu spune nimic despre motivul pentru care vrem ca elevii să înveţe. 

Un Raport al Grupului de Examinare a Curriculum-ului către Parlamentul Scoţian din 
noiembrie 2004 ne oferă în schimb mai multe informaţii.  Deşi se referă în mod special la 
curriculum, ne oferă o imagine clară a ideii lor privind obiectivul educaţiei şi şcolilor.  Puteţi 
găsi o traducere a unei pagini importante a acestui raport în Anexa 2. 

Aspiraţia noastră privind toţi copiii şi tinerii este să fie elevi de succes, indivizi 
încrezători în sine, cetăţeni responsabili şi să contribuie eficient în societate şi la 
locul de muncă. 

Grupul de Examinare a Curriculum-ului, Guvernul scoţian.  (2004) 

 
Putem rezuma aceasta, spunând că vrem să dezvoltăm fiecare elev astfel încât să poată să-
şi realizeze întregul potenţial ca individ şi ca membru al societăţii.  În Anglia şi Ţara Galilor, 
şcolile se află în responsabilitatea Departamentului Educaţiei şi Abilităţilor, ce a fost creat în 
2001.  Rolul acestui department este reflectat în ideea de mai jos. 

Departamentul Educaţiei şi Abilităţilor a fost creat în scopul creării de oportunităţi, 
facilitării potenţialului şi obţinerii de rezultate excelente de către toţi. 

Educaţie şi Abilităţi: obţinere de rezultate (2002) 

� 
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Cum anume ne poate ajuta învăţarea centrată pe elev, dacă dorim să obţinem maximum de 
performanţă de la elevii noştri – să le oferim accesul la oportunităţi? 

Activitatea 8 

Gândiţi-vă la situaţia în care aţi învăţat ceva pentru dumneavoastră prin propriile eforturi şi în 
felul pe care l-aţi ales.  Consemnaţi aici ce anume aţi învăţat, nimeni nu vă va corecta 
munca, prin urmare puteţi s-o consemnaţi sub formă de notiţe. 

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

...................................................................................................... 
Chiar dacă aţi apelat la cineva numit ‘profesor’ pentru ajutor, aţi învăţat folosind metoda 
centrată pe elev.  Reflectaţi la experienţa dumneavoastră de învăţare în această situaţie.  
Trebuie să fi existat unele aspecte în legătură cu care aţi simţit că a fost mai bine decât dacă 
vi s-ar fi predat formal.  Notaţi-le în acest spaţiu.   

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

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

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

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

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

...................................................................................................... 
Fiind o persoană realistă, recunosc că pot exista nişte dezavantaje privind învăţarea centrată 
pe elev, prin urmare aveţi aici nişte spaţiu disponibil pentru a consemna orice probleme sau 
puncte slabe pe care le-aţi observat.  Întrucât sunt optimist, am lăsat mai puţin spaţiu pentru 
dezavantaje decât pentru avantaje! 

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

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

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

Acesta poate fi un alt moment potrivit pentru o pauză, înainte de a vă compara 
experienţa cu ideile mele. 

Înainte de a vă uita la următoarele însemnări din acest ghid, opriţi-vă pentru a vă gândi la 
efectele pe care le-a putut avea asupra dumneavoastră faptul că aţi luat acea pauză.  Sper 
că v-a plăcut ceea ce aţi făcut în timpul pauzei, însă haideţi să mergem puţin mai departe.  În 
termeni de învăţare, aţi putut observa unele sau toate aceste efecte, dar bifaţi-le pe acelea 
care vi se aplică de această dată. 

• M-am întors mai înviorat şi gata să continui. 

• Am putut să mă gândesc mai relaxat la învăţarea centrată pe elev în timpul pauzei.   

• Am vrut să iau o pauză mai lungă, dar disciplina de sine m-a făcut să mă întorc. 

• Mi-a fost distrasă atenţia şi am uitat să mă întorc când am plănuit. 

• Fără să o realizez, am continuat să mă gândesc la ceea ce mă interesa şi m-am 
întors cu mai multe idei.   

• Am pierdut şirul a ceea ce gândeam.   

� 

� 

� 
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Observaţi că unele din efecte sunt în mod clar avantajele abordării centrate pe elev, ce vă 
permite să faceţi pauze atunci când convine procesului dumneavoastră de învăţare.  Altele 
sunt dezavantaje pe care trebuie să le recunoaştem şi să încercăm să le reducem. 

Întorcându-ne acum la ideile mele privind avantajele învăţării centrate pe elev.  Unele din 
ideile esenţiale sunt prezentate mai jos.  Înainte de a le examina pe fiecare în parte, 
observaţi că acestea nu se aplică în mod automat când plănuim să folosim învăţarea 
centrată pe elev, şi că pot fi întâlnite de asemenea şi în alte abordări ale predării şi învăţării. 

 

Unele avantaje ale înv ăţării centrate pe elev 

Haideţi să examinăm fiecare dintre aceste idei pe rând.  Ne vom gândi la ceea ce vor să 
spună şi cum se raportează la caracteristicile învăţării centrate pe elev.  Pe pagina 
următoare veţi găsi un tabel ce prezintă cum cred eu că arată legătura dintre ele.  Aşa cum 
am spus înainte, aveţi dreptul să vi se pună la dispoziţie opinii diferite. 

În aceste consemnări, expresiile cu italice sunt luate din descrierile la care ne-am referit de la 
pagina 7 la pagina 16. 

O învăţare mai eficient ă 

În ciuda rezervelor mele privind citatul din Barr şi Tagg, ei au oferit totuşi o remarcă foarte 
utilă spunând: ‘Vedem acum că misiunea noastră nu este instrucţia ci mai degrabă a face 
fiecare elev să înveţe prin orice  mijloace ce func ţioneaz ă cel mai bine ’.  Am remarcat de 
asemenea angajamentul de a produce ‘elevi de succes’ şi ‘obţinerea de rezultate excelente 
de către toţi’. 

Am observat deja că elevii nu învaţă o idée nouă în izolare.  Ei îşi dezvoltă în continuu 
gândirea, în lumina experienţei anterioare.  Dacă ei sunt manipulatori activi de cunoştinţe, 
care mânuiesc şi procesează idei noi mai degrabă decât să le primească pur şi simplu, ei vor 
fi ajutaţi în procesul creării unei noi logici proprii. 

Avantajele înv ăţării 
centrate pe elev 

Învăţare mai  
eficace 

Reţinere şi amintire 
îmbunătăţite 

 

Motivaţie mai  
puternică 

Incluziune  
mai mare 

O pregătire mai bună pentru 
exercitarea unei profesii 

Sprijină abilităţile pentru învăţarea 
pe parcursul întregii vieţi 

Sprijină integrarea 
abilităţilor cheie 
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Atât plănuirea învăţării cât şi faptul de a fi implicaţi în alegerea metodelor de învăţare îi ajută 
să fie nişte elevi mai eficienţi.  Vor fi capabili să creeze secvenţe de obţinere de informaţii 
care să însemne ceva pentru ei şi într-un fel care să li se potrivească. 

Relaţia dintre calit ăţile înv ăţării centrate pe elev şi avantajele acesteia 
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Putem înţelege noile experienţe înăuntrul nostru, pur şi simplu gândindu-ne la ele.  Dar 
putem de asemenea să ne formăm idei logice prin interacţiunea cu alţii, în special cu 
profesorii noştri.  Socrate îşi învăţa elevii punându-le întrebări şi făcându-i să interacţioneze 
cu el prin justificarea răspunsurilor lor. 

Învăţarea într-un ritm propriu ajută elevul să primească informaţii în porţii pe care să le poată 
mânui, şi îi dă posibilitatea să proceseze aceste informaţii înainte de a fi obligat să 
examineze alte idei. 

Prin înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă, integrarea învăţării într-un ritm propriu şi 
organizarea unor situaţii de grup cooperante putem să ne sprijinim elevii pe măsură ce 
învaţă eficient. 

Priviţi în urmă la însemnările pe care le-aţi făcut la Activitatea 5, şi comparaţi-vă experienţa 
eficienţei obţinute prin a fi fost un elev folosind abordarea centrată pe elev cu ideile pe care 
tocmai vi le-am împărtăşit. 

Reţinere şi amintire îmbun ătăţite 

Herman Ebbinghaus (1850-1909) a fost primul psiholog care a investigat sistematic 
memoria.  A ajuns la concluzia deprimantă pentru profesori că cea mai mare parte a 
informaţiei pe care noi şi elevii noştri o primim se uită în decurs de o săptămână.  Munca lui 
şi a celor care au urmat au stabilit că repetiţia şi învăţarea insistentă, adică practicarea 
suplimentară a învăţării pot ajuta reţinerea, însă de asemenea că ne descurcăm mai bine cu 
informaţiile ce ne par logice.  Întrucât a fi manipulatori activi de cunoştinţe înseamnă că elevii 
noştri sunt bine înzestraţi pentru a dezvolta această logică, aceasta îi va ajuta de asemenea 
să poată reţine informaţia. 

Un elev va dori să investească mai mult efort la o disciplină pe care a ales s-o studieze, şi 
prin urmare faptul că elevul are alegerea subiectului sprijină de asemenea reţinerea 
informaţiei, întrucât acesta simte că învăţarea are un scop. 

Amintirea se află în conexiune cu contextul, iar alegerea metodelor de învăţare şi de 
asemenea folosirea unor tehnici precum cercetarea ajută elevii noştri să facă legătura între 
noile cunoştinţe şi contexte.  Când mai târziu se confruntă cu astfel de contexte în timpul 
muncii, abilitatea lor de a-şi aminti va creşte. 

Motiva ţie mai profund ă 

Pe pagina dinainte vedeţi că eu cred că învăţarea centrată pe elev contribuie foarte puternic 
la motivaţia elevului.  În loc de a aborda toate caracteristicile, voi scoate în evidenţă numai 
două aspecte generale.  Ambele se referă la controlul învăţării de către elevi. 

Observaţi de asemenea că Malcolm Knowles a fost un gânditor de frunte privind educaţia 
adulţilor din SUA în a doua jumătate a secolului douăzeci.  Cu ajutorul conceptului de 
‘andragogie’ a creat o bază teoretică deosebită pentru educaţia adulţilor.  Mai târziu şi-a 
revizuit gândirea, şi a recunoscut că ideile sale se aplică în mod egal adulţilor şi copiilor.  Un 
punct cheie este că: 

Pe măsură ce o persoană se maturizează, imaginea sa despre sine se schimbă 
de la aceea de a fi o personalitate dependentă la aceea de a fi o fiinţă care se 
conduce singură. 

Knowles, M.  (1973) 

 
Dacă elevii vor să se conducă singuri, ei vor fi motivaţi de autonomia mai mare de a ţine sub 
control propriul lor proces de învăţare.  Un aspect cheie pentru profesor este că atunci când 
acţionează ca un îndrumător sau sfătuitor sau critic, trebuie s-o facă într-un fel care să nu 
distrugă simţul autonomiei şi motivaţia care îl acompaniază. 
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Un al doilea punct pe care l-am selectat este alegerea metodelor de învăţare.  Toţi suntem 
motivaţi de lucrurile pe care ne place să le facem şi de experienţa succesului.  Dacă un elev 
poate învăţa în modalităţi pe care le găseşte satisfăcătoare şi care îi plac, atunci va fi mai 
motivat.  Dacă elevii sunt mai motivaţi, atunci ei vor dori să muncească mai mult, iar 
succesul ce va rezulta va face să le crească motivaţia.   

Observaţi de asemenea că o motivaţie mai puternică va contribui la reducerea ratei mari a 
abandonului şcolar.   

Incluziune l ărgit ă  

Am văzut că elevii pot să difere în privinţa felurilor în care preferă să primească şi să 
mânuiască noile cunoştinţe.  Deşi conceptul incluziunii în educaţie a fost conceput ca 
puternic legat de includerea elevilor cu ceea ce se recunoaşte în general a fi cerinţe 
educaţionale speciale, trebuie să avem o viziune mai largă şi să-l aplicăm la alte modalităţi în 
care elevii noştri pot fi diferiţi.  Dacă includem elevii cu cerinţe educaţionale speciale, însă nu 
reuşim să satisfacem cerinţele elevilor cu niveluri înalte de abilităţi, sau pe aceia care au 
preferinţe specifice de a învăţa, nu reuşim să atingem obiectivul Departamentului englez 
pentru Educaţie şi Abilităţi al ‘realizării excelenţei de către toţi.’ 

Putem lăsa elevilor alegerea metodelor de învăţare, şi am văzut că aceasta poate contribui 
la motivaţie.  Dacă lucrăm cu ei pentru a identifica metodele de învăţare ce corespund 
abilităţilor şi potenţialului elevilor individuali, vom fi capabili să facem procesul de învăţare 
mai inclusiv.  Aceasta înseamnă fireşte că e posibil să avem nevoie de învăţare diferenţiată, 
astfel încât elevii individuali să poată studia în felul care li se potriveşte. 

Înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă aduce o contribuţie valoroasă la includerea elevilor 
care urmează un tipar mai puţin academic, sau care au dificultăţi de a se concentra.  
Aceasta nu înseamnă că schimbarea este dezavantajantă pentru aceia care sunt academici 
şi pot să se concentreze.  Prin învăţarea activă, cei performanţi pot fi provocaţi şi li se pot 
oferi oportunităţi de a-şi dezvolta gândirea. 

Aşa cum studenţii individuali dispun de un potenţial diferit de a învăţa, au de asemenea un 
potenţial diferit în privinţa ritmului în care pot învăţa.  Predarea tradiţională a urmat în general 
un ritm ce convine unei categorii largi de elevi ‘medii’.  Aceia cu potenţial mai ridicat puteau 
deveni frustraţi şi plictisiţi, în timp ce aceia prezentând dificultăţi de a face faţă erau lăsaţi 
treptat din ce în ce mai în urmă.  Rezultatul nu a fost deloc unul inclusiv la nici unul din 
limitele intervalului. 

Activitatea 9 

Gândiţi-vă la propriul proces de învăţare.  Ce anume vi se pare uşor şi ce anume mai dificil şi 
care vă cere mai mult timp? După ce aţi făcut aceasta, uitaţi-vă mai jos şi vedeţi dacă puteţi 
identifica vreun tipar în legătură cu punctele dumneavoastră tari şi slabe.  Dacă vreţi să 
mergeţi mai departe, puteţi completa un inventar al inteligenţei multiple.  (A se vedea Anexa 
1). 

  Lucruri ce mi se par u şoare:  Lucruri ce mi se par dificile: 

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

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

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

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

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

� 
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Tiparul pe care îl identific în punctele mele tari şi slabe este: 

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

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

...........................................................................................................  
În învăţarea centrată pe elev, le dăm elevilor controlul asupra ritmului lor de studiu.  Ei pot 
indica când sunt gata să meargă mai departe sau dacă au nevoie de timp suplimentar.  
Profesorii sunt responsabili pentru monitorizarea progresului şi integrarea programelor de 
învăţare într-un ritm propriu.  Un aspect important aici este că elevii individuali pot lucra în 
ritmuri semnificativ diferite în contexte diferite.  Etichetarea unor persoane drept ‘elevi înceţi’ 
nu ar trebui să-şi aibă locul în educaţie în general.  Cu siguranţă nu în învăţarea centrată pe 
elev, în cazul căreia, cu cuvintele Departamentului pentru Educaţie şi Abilităţi din MB, dorim 
să creăm oportunităţi, să permitem potenţialul şi realizarea excelenţei de către toţi. 
 

A trecut mult timp de când v-am sugerat o pauză, deci de ce să nu luaţi una acum, 
înainte de a începe să vă gândiţi la abilităţile cheie. 

Sprijin ă integrarea abilit ăţilor cheie 

Învăţarea centrată pe elev presupune folosirea abordărilor ce sunt în directă legătură cu 
unele din abilităţile cheie necesare tinerilor care se pregătesc pentru muncă.  Definiţiile pe 
care le-am examinat includ interacţiunea cu alţi elevi şi lucrul atât în grupuri cât şi individual.  
Ambele pot contribui la dezvoltarea abilităţii cheie ‘lucrul în echipă.’ Însă aceste aspecte ale 
învăţării centrate pe elev oferă avantaje mai extinse în legătură cu abilităţile cheie.  Lucrând 
în grupuri, elevii îşi dezvoltă abilităţile de comunicare atât în contexte profesionale cât şi în 
contexte sociale.  Ei trebuie de asemenea să înveţe să-şi organizeze relaţiile interpersonale. 

Am observat că elevii devin manipulatori activi de cunoştinţe, iar aceasta include obligaţia de 
a explora probleme.  Rezolvarea de probleme şi gândirea critică sunt nişte abilităţi cheie 
importante, şi prin folosirea acestor abordări în învăţarea materialului tehnic, elevii îşi vor 
dezvolta abilitatea de a le aplica într-un context profesional. 

Plănuirea învăţării în învăţarea centrată pe elev are legătură cu abilităţile cheie referitoare la 
‘pregătirea pentru practică’, ‘Dezvoltarea personală pentru îmbunătăţirea performanţei’ şi 
‘Dezvoltarea carierei profesionale’. 

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării apare adesea în învăţarea centrată pe elev şi 
este de asemenea o abilitate cheie la toate nivelurile. 

Activitatea 10 

Acesta este doar un prim pas privind felul în care învăţarea centrată pe elev sprijină 
predarea abilităţilor cheie.  Uitaţi-vă la listele de abilităţi cheie şi identificaţi aspectele învăţării 
centrate pe elev care credeţi că vă vor ajuta în predarea unora din aceste abilităţi cheie.  Veţi 
găsi liste de abilităţi cheie în Anexa 3. 

 Abilitate cheie: Predare asistat ă de: 

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

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

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

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

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

� 
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O mai bun ă preg ătire pentru exercitarea unei profesii 

Aceasta este o altă situaţie în tabelul de la pagina 17 ce cred că este mult îmbunătăţită prin 
adoptarea învăţării centrate pe elev. 

Din ce în ce mai mult, angajaţii trebuie să lucreze mai degrabă folosindu-se de propria 
iniţiativă.  Ca rezultat al unor structuri manageriale pe orizontală, şi a apariţiei unor companii 
mai mici, aceştia nu se mai află sub aceeaşi strictă supraveghere.  Aceleaşi calităţi sunt 
dobândite de elevii care se bucură de o autonomie mai mare şi pentru care responsabilitatea 
este o situaţie normală, şi astfel aceştia sunt mai pregătiţi să şi-o asume la locul de muncă. 

Chiar şi într-un proces de producţie pe scară mare e posibil să trebuiască să fie manipulatori 
activi de cunoaştere, să cerceteze şi să-şi asume  responsabilitatea de a explora probleme şi 
identifica soluţii.  În MB, adoptarea acestei abordări a dus la o mai mare eficienţă a 
producţiei, la mai puţine blocaje mecanice şi la o forţă de muncă mai motivată.  A fost 
necesar ca muncitorii să fie formaţi în legătură cu aceste tehnici, dar prin învăţarea centrată 
pe elev îşi vor dezvolta aceste abilităţi înainte chiar de a fi angajaţi. 

Am observat că interacţiunea cu alţi elevi şi necesitatea de a lucra atât în grupuri cât şi 
individual sprijină dezvoltarea abilităţilor cheie ale lucrului în echipă –  care sunt esenţiale la 
locul de muncă.  La aceasta putem adăuga interacţiunea cu profesorii, care le dă acestora 
posibilitatea de a crea relaţii mature, aplicabile în raport cu viitorii lor manageri. 

Învăţarea în ritm propriu poate ajuta elevii să deprindă echilibrul optim între viteză, calitatea 
rezultatelor şi durabilitatea muncii lor.  Asumarea responsabilităţii pentru evaluarea învăţării 
se află în legătură directă cu a fi capabil să evaluezi calitatea propriei performanţe la locul de 
muncă. 

În multe feluri, învăţarea centrată pe elev oglindeşte situaţia pe care majoritatea tinerilor 
noştri o vor întâlni în viitor, iar aceştia vor trece de la circumstanţele în care profesorii îl 
consideră în ultimă instanţă responsabil pe elev la una în care managerii lor îi vor considera 
responsabili. 

Sprijin ă abilit ăţile pentru înv ăţarea pe parcursul întregii vie ţi 

În 1995, Comisia Europeană a publicat un document despre educaţie şi formare.  Acesta 
exprima angajamentul faţă de învăţarea pe parcursul întregii vieţi. 

Este clar că noile oportunităţi oferite oamenilor necesită un efort din partea 
fiecăruia de a se adapta, mai ales în ceea ce priveşte asamblarea calificărilor 
personale pe baza unor ‘blocuri’ de cunoştinţe dobândite în diverse momente şi 
în situaţii variate.  Societatea viitorului va fi prin urmare o societate a învăţării. 

Comisia Europeană, (1995) 

 
Multe din avantajele sprijinirii învăţării pe parcursul întregii vieţi, ce rezultă din adoptarea 
învăţării centrate pe elev, le oglindesc pe acelea legate de o mai bună pregătire pentru 
exercitarea unei profesii. 

Citatul din Grupul Scoţian de Examinare a Curriculum-ului de la pagina 14 a exprimat atenţia 
acordată dezvoltării depline a fiecărui individ.  Faptul că acesta a exprimat acest lucru în 
legătură cu copiii şi tinerii reflecta felul în care a fost privită educaţia de la 3 la 18.  Dacă 
facem o conexiune între acesta şi mult mai cuprinzătorul ‘toţi’ din declaraţia Departamentului 
pentru Educaţie şi Abilităţi, avem o bază solidă pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. 
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Activitatea 11 

Fără să vă mai uitaţi înapoi la tabel, gândiţi-vă la caracteristicile învăţării centrate pe elev pe 
care le-am examinat, şi identificaţi-le pe acelea care credeţi că au legătură cu avantajele  
acestei abordări în vederea învăţării pe parcursul întregii vieţi în România de astăzi.  Dacă 
aveţi nevoie de o rememorare a caracteristicilor, vă puteţi întoarce la pagina 7. 

Aveţi aici spaţiul necesar pentru a vă consemna ideile. 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................... 
Nu promovez schimbările de dragul schimbării, ci pentru că aceasta poate contribui la 
furnizarea unei educaţii mai bune pentru elevii noştri.  Exact aşa cum poate exista predare 
formală bună şi proastă, poate exista predare bună şi proastă şi în învăţarea centrată pe 
elev. 

Trebuie să identificăm cum poate fi aceasta introdusă eficient la clasă şi în întregul sistem 
educaţional şi să examinăm exemple de bună practică.  Aceasta este ceea ce vom face în 
următoarele Părţi ale Ghidului. 

 

 
 

 

Acesta este probabil un moment foarte potrivit să luaţi o lungă pauză, înainte 
de a începe să ne gândim la folosirea abordărilor centrate pe elev. 

 

Ceea ce profesorii gândesc, ceea ce fac şi ceea ce sunt 
în clasă este ceea ce modelează în ultimă instanţă felul 

de învăţare pe care îl asimilează tinerii.  
Andy Hargreaves şi Michael Fulian 

� 
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Partea 3 – Introducerea înv ăţării centrate pe elev  
 
Am observat că “misiunea noastră este ..… să determinăm fiecare elev să înveţe prin orice 
mijloace ce funcţionează cel mai bine”.  După ce am văzut ce contribuţie poate aduce 
învăţarea centrată pe elev, următoarea etapă este să ne gândim cum o putem introduce. 

La pagina 8 am citit că învăţarea centrată pe elev nu este “o metodă de predare, ci o 
abordare de predare extins ă”.  Dacă aţi parcurs Ghidul şi activităţile de până acum, sunt 
sigur că v-aţi convins de acest lucru. 

Aceasta înseamnă că va trebui să ne gândim la o serie de aspecte diferite.   

Unele modificări apărute pot fi controlate de dumneavoastră, ca profesori, şi veţi putea să 
începeţi să le introduceţi atunci când doriţi.  Acestea se încadrează în situaţia actuală a şcolii 
dumneavoastră, în planul de învăţământ şi în sistemul de învăţământ ca întreg. 

La extrema cealaltă, există aspecte care vor avea implicaţii mult mai profunde, iar acestea 
pot fi introduse numai la nivel naţional, necesitând poate şi modificarea legislaţiei.  Este 
posibil să fie introduse în viitor, însă este bine să vă gândiţi de pe acum la ele. 

Ca profesori, atunci când descoperim idei noi, pe care le considerăm interesante, dorim să le 
adoptăm fără întârziere.  Cu toate acestea, înainte de a avansa către învăţarea centrată pe 
elev, trebuie să…... 

Vă cunoa şteţi elevii 

Numeroase studii au demonstrat că experienţele anterioare ale elevilor noştri şi nivelul lor de 
motivare au un impact semnificativ asupra rezultatelor acestora.  Dacă examinăm mai atent 
ce anume au învăţat deja, ce cred despre experienţele anterioare în procesul de învăţare şi 
ce îi motivează, avem o bază mai solidă pentru introducerea acelor abordări ale învăţarii 
centrate pe elev care le corespund mai bine.  Putem face ca procesul de învăţare să fie mai 
relevant şi eficient pentru ei.  În activităţile 8 şi 9 sunteţi invitaţi să vă gândiţi la propria 
experienţă anterioară. 

Profesorii au tendinţa de a prefera acele abordări ale procesului de predare-învăţare care au 
fost eficiente în cazul lor.  Aceasta reprezintă o problemă în sine, pentru că probabil nu 
suntem reprezentativi pentru majoritatea elevilor cărora le predăm.  În general, ne-am 
numărat printre elevii buni, iar experienţa noastră de învăţare a fost pozitivă.  Dacă nu 
suntem atenţi, putem ajunge în situaţia de a folosi metode de predare ce favorizează acei 
elevi asemănători nouă, pe când eram ca ei. 

Dacă elevilor noştri li s-a predat numai pentru a fi capabili să îşi treacă examenele, probabil 
aceasta va fi şi limita interesului lor pentru învăţare.  Amintiţi-vă de comentariile mele despre 
posibilul efect negativ al şcolii.  Trebuie să încercăm să trezim interesul pentru învăţare.  
Dacă reuşim să aflăm cum, aceasta va avea efect asupra fiecărui elev.  Îi vom putea încuraja 
să înveţe materia mai temeinic, iar acest lucru îi va ajuta atunci când vor începe să lucreze. 

La pagina 10 vorbim despre modurile în care elevii pot fi diferiţi.  Putem utiliza chestionare 
pentru a analiza aspecte ca stilul de învăţare, preferinţele de percepţie şi tipurile de abilităţi 
sau inteligenţa multiplă.  Puteţi găsi informaţii suplimentare în Anexa 1. 

Cel puţin la fel de important este să vorbim cu elevii noştri şi să-i determinăm să discute între 
ei.  Trebuie să facem acest lucru într-un mod structurat, care ne va oferi informaţii utile atunci 
când planificăm procesul de învăţare împreună cu elevii.   

Activitatea 12 

Ne interesează acei factori care influenţează ce vor să înveţe şi de ce, cum şi când  vor să 
înveţe, de asemenea când  vor să fie evaluaţi.  Discuţiile noastre ar trebui astfel conduse 
încât să obţinem răspunsurile la aceste întrebări. 
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Puteţi îndeplini această activitate gândindu-vă la un elev pe care îl cunoaşteţi bine.  Însă o 
abordare şi mai bună ar fi să discutaţi cu unul dintre elevii dumneavoastră.  Oricum aţi 
proceda, încercaţi să obţineţi răspunsuri la următoarele întrebări:  

Ce vor elevii s ă înve ţe? Nu-i l ăsaţi să vă spun ă doar numele calific ării pentru 
care studiaz ă, încerca ţi să afla ţi ce subiecte îi intereseaz ă în mod special.   

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

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

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

........................................................................................................  
De ce vor s ă înve ţe aceasta şi ce le-a trezit interesul pentru acest subiect?  

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

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

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

........................................................................................................  
Aceste informaţii vă vor ajuta să hotărâţi ce informaţii să le predaţi şi ce aspecte doriţi să 
evidenţiaţi. 

Acum să vedem cum le place să înveţe.  Puteţi să le puneţi întrebările pe care vi le-am 
adresat în activitatea 9.  De asemenea, încercaţi să aflaţi ceva despre situaţiile în care le-a 
plăcut să înveţe şi cele care i-au ajutat să înveţe.  Amintiţi-vă că ambele aspecte sunt 
importante pentru un proces eficient de învăţare. 

Ce l-a ajutat pe elev s ă înve ţe?  

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

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

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

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

........................................................................................................  
De asemenea, încercaţi să găsiţi indicii care vor influenţa momentul în care elevii învaţă 
eficient.  Puteţi descoperi că un elev are deja destulă experienţă pentru a fi evaluat pentru 
anumite unităţi de competenţe. 

Deşi scopul dumneavoastră principal a fost să obţineţi informaţii care vă vor ajuta în 
planificarea procesului de învăţare, acestea vor contribui, de asemenea, la consolidarea 
relaţiei cu elevii.  Bunele relaţii între profesori şi elevi motivează, reduc comportamentele 
inadecvate şi îmbunătăţesc frecvenţa elevilor. 

Deşi pentru a discuta cu fiecare elev este nevoie de timp, este important să facem acest 
lucru dacă aceasta ne ajută să transformăm experienţa lor într-una pozitivă şi eficace.  
Profesorii pot împărţi această activitate, lucrând cu grupuri de elevi, iar rezultatele pot fi 
împărtăşite, sau un profesor responsabil de un anumit grup de elevi se poate ocupa de 
aceste discuţii.  Indiferent de modul în care obţineţi informaţiile, este important ca acestea să 
fie accesibile tuturor profesorilor implicaţi, cu excepţia cazului în care este vorba despre 
aspecte confidenţiale. 

� 

� 
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Atunci când am examinat diferenţele între elevi, la paginile 10-11, am observat că aceştia 
pot: 

• avea preferinţe diferite în ceea priveşte modul în care învaţă;  
• prefera să primească şi să utilizeze informaţiile în moduri diferite şi  
• avea tipuri diferite de abilităţi sau de inteligenţă.   

Există chestionare care ne pot ajuta să identificăm aceste caracteristici ale elevilor noştri.  
Pur şi simplu observându-ne elevii în timp ce lucrează, putem, de asemenea, să aflăm mai 
multe despre preferinţele şi abilităţile lor şi să ne adaptăm metodele de predare în funcţie de 
acestea.  Totuşi, nu uitaţi că trebuie să le oferim experienţe diferite şi să îi formăm pentru a 
lucra în moduri variate, astfel încât să se dezvolte ca persoane care sunt capabile să 
muncească în contexte diferite.   

Organizarea contextului înv ăţării 

Înainte de a veni în instituţia dumneavoastră de învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT), elevii 
şi-au exprimat opţiunile privind calificarea pe care doresc să o studieze.  Cu toate acestea, 
este posibil ca unii dintre ei să nu studieze ceea ce şi-au ales.  Într-o situaţie total centrată pe 
elev, acest lucru nu se întâmplă, însă logistica şi cerinţele pieţei muncii pot dezamăgi 
numeroşi elevi.  Acest lucru le influenţează nivelul motivaţiei şi va trebui să le acordaţi mai 
multă atenţie, pentru a-i motiva să studieze.  Discuţiile cu elevii dumneavoastră vă vor ajuta 
să înţelegeţi ce anume îi motivează, pentru că de aici porniţi.   

Chiar dacă elevii studiază prima opţiune, este puţin probabil să fie interesaţi în mod egal de 
toate informaţiile cuprinse în standarde.  Adesea, elevii din ÎPT sunt interesaţi de materiile 
practice, şi mai puţin de cele teoretice.  Deoarece în prezent standardele propun o abordare 
coerentă a conţinuturilor care trebuie studiate pentru dobândirea unei calificări, este 
recomandabilă crearea unor legături între diferite unităţi.  Încercaţi să aflaţi ce predau colegii 
dumneavoastră şi colaboraţi pentru a crea aceste legături. 

Dacă elaborarea şi aplicarea standardelor de pregătire profesională vor urma în continuare 
exemplul practicii din UE, în viitor vor include probabil şi elemente opţionale.  În cea mai 
mare parte a timpului, elevii vor studia cu toţii aceleaşi materii şi vor dobândi aceleaşi 
competenţe.  Cu toate acestea, vor exista şi situaţii în care vor urma un set comun de unităţi 
asociate, iar apoi vor studia mai aprofundat unele dintre aceste unităţi.  Acest lucru este în 
mod special important în domenii cum este agricultura, unde există variaţii în funcţie de 
regiune, dar se aplică şi în alte domenii, în care pot exista angajatori care solicită o anumită 
competenţă în mod special sau în care există oportunităţi limitate pentru persoanele cu o 
specializare îngustă.  Un grup de elevi poate alege să studieze în domeniul electric.  
Majoritatea se pot concentra asupra lucrărilor de instalare, pentru că au numeroase 
posibilităţi de angajare, însă un grup restrâns poate prefera bobinarea motoarelor, pentru 
care cererea este mai mică.  În pregătirea preparatelor culinare din industria hotelieră, toţi 
elevii pot dobândi competenţe generale, însă unii vor continua să se specializeze ca bucătari 
pentru unităţi mai mici sau pregătirea unui anumit tip de preparate, de exemplu patiserie. 

Activitatea 13 

Cum pot contribui op ţiunile la predarea materiei dumneavoastr ă? Încerca ţi să 
răspunde ţi cu elemente cât mai concrete.   

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

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

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

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

� 
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Această abordare poate fi sprijinită prin pregătirea unor materiale independente, folosite 
individual sau de grupuri restrânse de elevi, sub îndrumarea profesorului.  Este vorba despre 
materiale care oferă acele informaţii necesare pentru a asigura dobândirea competenţelor de 
bază, dar permit şi exprimarea propriei individualităţi, ajutând astfel elevii să aleagă 
materialele şi dându-le posibilitatea să îşi asume răspunderea pentru ceea ce învaţă.   

Deşi este limitat ca sferă, curriculumul elaborat la nivel local poate fi folosit ca o oportunitate 
pentru elevi de a influenţa conţinuturile pe care le învaţă.  Elevii pot fi invitaţi să propună 
subiecte, iar elevii din anii terminali se pot asocia cu agenţii economici şi organizaţiile locale 
pentru a elabora propuneri.  Aceştia îi pot ajuta pe elevi să îşi dezvolte abilităţi cheie cum 
sunt comunicarea sau lucrul în echipă.   

O altă posibilitate de a facilita alegerea unui număr restrâns de elevi este reprezentată de 
materialele elaborate pentru învăţarea la distanţă.  Este posibil să fie necesară modificarea 
standardelor, astfel încât să permită includerea acestor materiale între cele folosite pentru 
studiu.  Puteţi sprijini învăţarea centrată pe elev propunând subiecte pentru materialele de 
învăţare independente.  Elevii vor avea în continuare nevoie de sprijin şi facilităţi pentru 
dezvoltarea competenţelor practice, fie în cadrul şcolii fie la un agent economic, însă pot 
dobândi cunoştinţele teoretice necesare acestor abilităţi practice studiind individual, fără 
profesori. 

Faptul că li se permite elevilor să aleagă ceea ce studiază nu înseamnă că pot alege orice.  
Aceştia se pregătesc pentru o carieră profesională, iar alegerea lor ar trebui să ţină cont şi 
de oportunităţile de angajare.  Unii dintre ei, mai ales aceia care studiază pentru a lucra într-
o întreprindere familială, vor şti exact ce competenţe doresc să dobândească.  Alţii pot avea 
nevoie de mai multă îndrumare, prin intermediul discuţiilor. 

În învăţământul profesional şi tehnic învăţarea ar trebui să aibă un scop clar.  Acesta este 
exprimat prin competenţele pe care elevii trebuie să le dobândească.  Într-o abordare 
centrată pe elev este necesar să stabilim clar cu elevii noştri ce competenţe vor dobândi.  O 
evidenţă a competenţelor convenite şi a progreselor făcute în dobândirea acestora este 
foarte utilă pentru a ne asigura că sunt menţinute direcţia şi avântul în procesul de învăţare.   

Oricare ar fi abordarea pe care o folosiţi, asiguraţi-vă că elevii dumneavoastră ştiu foarte 
bine care sunt competenţele pentru dobândirea cărora studiază.  Acest lucru le va stabili 
obiective clare şi, atunci când îşi dau seama de legătura dintre competenţe şi viitoarea lor 
activitate profesională, motivaţia lor va creşte. 

A trecut ceva timp de la ultima pauză pe care v-am sugerat-o, iar după exemplul cu 
patiserii vă este probabil şi foame.  Luaţi o pauză înainte să ne gândim din nou la 
învăţare.   

Organizarea modului în care înva ţă elevii 

În organizarea modului în care învaţă elevii trebuie să vă gândiţi la două lucruri: 
• metodele folosite şi 
• cât de mult control au elevii asupra procesului de învăţare. 

Când ne-am gândit cum putem să ne cunoaştem elevii, am identificat necesitatea de a 
recunoaşte diferenţele dintre stilurile de învăţare preferate de elevii noştri, dintre modurile în 
care îşi aleg să utilizeze informaţiile şi dintre abilităţile lor.  Aceste informaţii influenţează 
modul în care îi ajutăm să înveţe. 

Tradiţional, în învăţământ s-a pus accentul pe lectură şi scriere, chiar şi în cazul materiilor cu 
caracter mai practic.  Acestea erau activităţile “apreciate” în învăţământ.  Odată cu sistemul 
bazat pe competenţe am început să ne îndepărtăm de ele şi am recunoscut importanţa 
performanţei practice şi a abilităţii de a explica oral.  Acum trebuie să aplicăm mai mult 
aceste lucruri atunci când predăm. 

Deleted: ui
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Ca punct de pornire, urmaţi exemplul acelor profesori buni care utilizează o varietate de 
abordări.  Aceştia prezintă aceleaşi informaţii sub formă de note şi diagrame, oral sau implică 
elevii în aplicarea informaţiilor.  Făcând toate acestea, răspund nevoilor elevilor, pentru că se 
adresează celor patru stiluri diferite de a recepta informaţii şi îşi ajută elevii să progreseze 
acolo unde sunt mai slabi. 

Reduceţi “explicaţiile la tablă cu creta” şi folosiţi o varietate de abordări.  Nu vă temeţi să 
experimentaţi abordări noi şi să discutaţi cu elevii despre eficacitatea acestora.  Întrebaţi-i 
dacă le-a plăcut modul în care le-a fost predat un subiect şi dacă abordarea i-a ajutat să 
înveţe.  După ce aţi găsit metode care au succes, încercaţi să nu le utilizaţi în exces.  
Eficacitatea acestora se poate reduce şi este posibil să nu fie adecvate pentru toţi elevii 
dumneavoastră, astfel încât se poate ajunge la marginalizarea unora dintre ei. 

Activitatea 14 

Gândiţi-vă la metodele de predare pe care le folosiţi, la cât de mult le folosiţi şi în ce măsură 
utilizarea lor este centrată pe elev.  Observaţi că putem adapta anumite metode centrate pe 
profesor astfel încât să devină centrate pe elev, însă putem şi să abordăm metode centrate 
pe elev şi să le aplicăm astfel încât să devină de fapt centrate pe profesor. 

Completaţi tabelul de mai jos menţionând metoda şi acordând un punctaj între 1 şi 5 în 
coloana a doua, 1 reprezentând nivelul minim, iar 5 maxim şi, în coloana a treia treceţi tot un 
punctaj între 1 şi 5, 1 însemnând că metoda este foarte mult centrată pe profesor, iar 5 că 
metoda este foarte mult centrată pe elev.  Fiţi sinceri! 

Metoda Cât o folosi ţi Profesor/elev? 

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

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

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

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

.......................................................  .................. ..................  
Consultaţi Anexa 4, care include o listă de metode de predare pe care le puteţi utiliza.  
Gândiţi-vă la cele pe care nu le folosiţi şi stabiliţi care sunt metodele pe care le-aţi putea 
adopta în predarea materiei dumneavostră. 

Vom analiza acum unele dintre cele mai des folosite metode şi vom vedea cum pot fi 
acestea aplicate astfel încât să fie mai centrate pe elev. 

Prelegeri şi alte contribu ţii teoretice  

Deşi poate că nu utilizaţi foarte mult prelegerile în modul 
tradiţional, puteţi petrece foarte mult timp predând direct 
informaţiile elevilor dumneavoastră într-un mod asemănător.  
Puteţi folosi unele dintre ideile de mai jos pentru a vă 
îmbunătăţi metoda. 

• Înainte de oră puteţi preciza elevilor care este subiectul 
şi le puteţi cere să pună întrebări legate de acesta.  
Asiguraţi-vă că le răspundeţi! 

• Puteţi rezerva o oră în care să puneţi întrebări elevilor, iar aceştia, lucrând în grupuri, 
trebuie să găsească răspunsurile (grupuri conversaţionale).  Asiguraţi-vă că pot 
răspunde folosindu-şi simţul practic sau experienţa anterioară. 

� 
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• Oferiţi-le elevilor ocazia de a vă pune întrebări, dumneavoastră având rolul 
observatorului expert. 

• Puneţi-le întrebări pentru a verifica dacă au înţeles. 

• Daţi-le posibilitatea să discute subiectul respectiv şi să verifice ce au înţeles în grupuri 
mici.  Apoi răspundeţi la întrebările lor sau clarificaţi-le nelămuririle. 

• Faceţi clar legătura cu experienţa lor anterioară şi cu activităţile pe care le pot 
desfăşura în viitor.   

• Utilizaţi resurse vizuale variate, cum ar fi proiectorul de date, filme, retroproiectorul sau 
tabla electronică, pentru a veni în ajutorul elevilor care preferă prezentările vizuale.  
Dacă este posibil, folosiţi materiale proprii, adaptate experienţei elevilor, de exemplu 
fotografii sau filme făcute în localitatea dumneavoastră.   

• Implicaţi-i activ pe elevi în aceste activităţi bazate pe resurse vizuale, de exemplu 
însoţind imaginile de întrebări care îi solicită să caute informaţii cheie.   

• Cereţi-le elevilor să rezolve probleme, lucrând în grupuri mici, iar apoi să ofere 
feedback colegilor.  Această activitate dezvoltă abilităţi cheie cum sunt rezolvarea de 
probleme, comunicarea şi lucrul în echipă. 

• Gândiţi-vă cum pot elevii dumneavoastră să înveţe ce doriţi să le predaţi şi prin studiu 
individual, la bibliotecă, folosind internetul sau auxiliarele didactice. 

Demonstra ţii 

• Puteţi demonstra cum se foloseşte un echipament sau 
cum se îndeplineşte o sarcină.   

• Gândiţi-vă dacă demonstraţia este cea mai bună 
abordare sau dacă este necesară.   

• Reluaţi ceea ce aţi demonstrat la orele de pregătire 
practică.  Elevii trebuie să ştie ce să facă şi cum să 
utilizeze un echipament, nu doar ce este şi cum arată. 

• Puneţi întrebări – puteţi să le arătaţi doar cum să îndeplinească o sarcină, fără a le da 
explicaţii, iar apoi le puteţi cere să descrie ce aţi făcut. 

Stagii de preg ătire practic ă  

În sistemul bazat pe competenţe, acestea sunt foarte 
importante pentru disciplinele tehnice.  Din păcate, adesea 
devin demonstraţii sau situaţii în care elevii parcurg toţi 
fiecare etapă, simultan, în mod mecanic, urmând 
instrucţiunile cadrelor didactice.  Această metodă poate fi 
mult mai eficientă. 

• Asiguraţi-vă că fiecare elev va îndeplini sarcina şi va fi 
capabil să o facă singur. 

• Puteţi să le oferiţi instrucţiuni în scris, pe care să le urmeze, însoţite de diagrame, dacă 
este cazul. 

• Dacă faceţi o demonstraţie iniţială, implicaţi-vă elevii, punându-le întrebări despre ceea 
ce au văzut că faceţi, de ce cred ei că aţi procedat astfel. 

• Puteţi împărţi elevii în grupuri de câte trei.  Primul elev dă instrucţiuni celui de-al doilea, 
iar al treilea verifică progresul activităţii.  Apoi fac schimb de roluri până când fiecare 
elev a îndeplinit toate cele trei roluri.  Această abordare contribuie la implicarea în 
diferitele etape ale ciclului învăţării. 
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• Acest mod de a organiza activităţile elevilor înseamnă că grupurile de elevi pot lucra în 
acelaşi timp la sarcini diferite, ceea ce vă ajută să depăşiţi dificultatea de a implica 
activ toţi elevii, având la dispoziţie un număr limitat de echipamente.   

• Încercaţi să evitaţi simulările, dacă nu este absolut imposibil.  Oferiţi-le elevilor 
experienţe reale. 

Proiecte 

Proiectele sunt considerate o abordare centrată pe elev.  Cu 
toate acestea, profesorul poate stabili tema proiectului, 
modul în care va fi îndeplinit şi care vor fi rezultatele, iar 
această metodă nu este deloc centrată pe elev! Puteţi folosi 
proiectele astfel încât să fie centrate pe următoarele 
aspecte:  

• Explicaţi-le elevilor ce competenţe dezvoltă, apoi 
implicaţi-i în planificarea temei proiectului. 

• Daţi-le responsabilitatea pentru planificarea modului în care va fi dus la îndeplinire 
proiectul şi pentru aplicarea planului.  Îndrumaţi-i şi sprijiniţi-i dacă este necesar. 

• Implicaţi-i în decizia privind modul în care vor fi prezentate rezultatele şi vor fi evaluate 
activităţile. 

• Puteţi găsi informaţii suplimentare despre proiecte consultând Ghidul pentru proiecte 
centrate pe elev. 

Alte abord ări pentru a face procesul de înv ăţare mai centrat pe elev 

Studii de caz 

Studiul de caz reprezintă o situaţie reală, simplificată prin 
selectarea şi evidenţierea anumitor aspecte, astfel încât elevii 
să se poată concentra asupra elementelor principale. 

• Stabiliţi care este scopul studiului de caz şi asiguraţi-vă 
că acesta corespunde competenţelor.  Stabiliţi ce 
abilităţi vreţi să dezvolte elevii.   

• Identificaţi întrebări la care elevii vor putea răspunde 
combinând experienţa lor cu informaţiile din studiul de 
caz. 

• Selectaţi pentru studiul de caz informaţii adecvate, în funcţie de scop şi de experienţa 
elevilor. 

• Încurajaţi elevii să discute şi să găsească singuri concluziile, interveniţi numai dacă 
este evident că greşesc. 

• Lăsaţi-i să-şi prezinte concluziile aşa cum cred că este mai bine. 

Jocul de rol  

Într-un joc de rol, participanţii îşi asumă roluri, ca şi cum ar fi 
implicaţi în situaţia reală.  Trec prin emoţiile şi conflictele 
care pot apărea în realitate, însă într-un mediu sigur, 
controlat.  Acest lucru îi ajută să înţeleagă relaţiile şi 
sentimentele, să-şi dezvolte abilităţile de comunicare şi să 
vadă cum îşi pot controla emoţiile sau sentimentele şi cum 
pot acţiona pozitiv în diferite situaţii.   

• Stabiliţi scopul jocului de rol, amintindu-vă că, spre deosebire de studiul de caz, jocul 
de rol se axează pe analizarea emoţiilor şi interacţiunilor dintre oameni. 
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• Alegeţi o situaţie în care sunt implicaţi diverşi participanţi, din perspective diferite, poate 
opuse.  Asiguraţi-vă că este credibilă. 

• Oferiţi participanţilor, în scris, suficiente informaţii pentru a înţelege bine contextul.  
Evitaţi să le furnizaţi informaţii care pot crea idei preconcepute despre rezultate. 

• Identificaţi între cinci şi nouă personaje care vor fi implicate, asta dacă nu doriţi să 
examinaţi interacţiunea între mai puţine persoane, de exemplu un recepţioner de hotel 
şi un client. 

• Daţi un nume fiecărui personaj şi descrieţi-le pe scurt, incluzând informaţii concrete, 
cum ar fi vârsta, sexul, natura rolului în respectiva situaţie şi adăugaţi informaţii despre 
caracterul fiecărei persoane. 

• Aveţi grijă ca aceste descrieri ale rolurilor să nu fie prea lungi sau prea restrictive.  
Lăsaţi participanţii să-şi dezvolte rolurile în timpul exerciţiului. 

• Daţi fiecărei persoane informaţii privind rolul său specific şi discutaţi despre jocul de rol.  
În general, cel mai bine este să le cereţi celor care nu au un rol specific să observe cu 
atenţie şi să noteze ce văd.   

• Explicaţi întregului grup contextul jocului de rol şi stabiliţi o limită de timp. 

• Specificaţi clar momentul în care se termină jocul de rol.  Dacă apar probleme între 
participanţi, fiţi pregătiţi să încheiaţi jocul de rol. 

• Mai ales în cazul în care discuţiile devin prea aprinse sau personale, ajutaţi-i pe elevi 
să revină la realitate şi asiguraţi-vă că neînţelegerile apărute se limitează la jocul de rol 
şi nu sunt continuate în relaţiile normale dintre elevi. 

• Conduceţi discuţia permiţându-le elevilor să îşi exprime şi discute sentimentele şi 
părerile despre ce s-a întâmplat şi ce ar fi putut fi îmbunătăţit, dacă ar fi fost o situaţie 
reală.   

Pregătirea schemelor procesului tehnologic  

Numeroase practici profesionale se bazează pe o serie de acţiuni care trebuie să urmeze o 
anumită succesiune.  Poate fi vorba despre o organizare liniară sau ramificată ori mai 
complexă.  Faptul că le cereţi elevilor să pregătească scheme ale procesului tehnologic îi 
poate ajuta să reţină informaţiile, pentru că le organizează într-un mod diferit.  De asemenea, 
vă poate ajuta şi pe dumneavoastră să verificaţi dacă au înţeles. 

• Dacă este posibil, stabiliţi mai mult decât un set de 
acţiuni pentru schema procesului tehnologic.  Puteţi 
să-i lăsaţi pe elevi să hotărască ce grup va lucra la 
fiecare dintre acestea.   

• Asiguraţi-vă că au informaţiile necesare sau acces la 
ele.  Aceasta poate însemna materiale documentare, 
manualele echipamentelor, internet etc. 

• Explicaţi ce se înţelege prin schema procesului 
tehnologic şi cum se pregăteşte. 

• Cereţi-le să pregătească schema, dar nu le spuneţi cum ar trebui să o facă. 

• Îndrumaţi-vă elevii.  Indicaţi-le surse de informaţii în loc să le oferiţi dumneavoastră 
informaţiile. 

• Lăsaţi-i să îndeplinească singuri sarcina şi interveniţi numai dacă este evident că se 
află pe calea greşită. 

• Stabiliţi termenul limită pentru finalizare şi prezentare. 
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• Lăsaţi fiecare grup să hotărască modul în care îşi va prezenta schema procesului 
tehnologic în faţa celorlalţi.  Permiteţi-le să-şi organizeze singuri prezentarea. 

• Verificaţi fiecare schemă şi asiguraţi-vă că sunt disponibile pentru toţi elevii. 

Jocuri educative  

Atât copiii mici, cât şi puii de animale învaţă jucându-se.  
Pretind că fac ce fac adulţii şi se distrează, învăţând în 
acelaşi timp.  Mai târziu, copiii învaţă să joace diferite jocuri 
pentru a se distra, iar acest lucru poate fi utilizat pentru a 
sprijini dobândirea unor competenţe. 

Multe dintre jocurile educative se bazează pe jocurile pentru 
copii, de exemplu colecţionarea unor seturi de cărţi.  Din ce 
în ce mai mult, acestea implică şi utilizarea computerului.  
Din moment ce sunt atât de variate, ar putea constitui 
separat subiectul unui ghid, însă vă oferim mai jos câteva 
idei generale.  Puteţi găsi mai multe surse de informaţii în 
referinţele bibliografice. 

Jocurile vă pot ajuta să sporiţi motivaţia pentru subiecte pe care elevii dumneavoastră nu le 
consideră interesante sau pe care le etichetează ca fiind “prea dificile” şi nu încearcă să le 
înveţe. 

• Identificaţi subiectul pe care doriţi să-l predaţi. 

• Stabiliţi ce tipuri de activităţi implică.  Acestea ar putea include adunarea unor 
informaţii, organizarea faptelor, explorarea relaţiilor, stabilirea consecinţelor unor 
acţiuni etc. 

• Identificaţi un tip de joc care presupune o activitate similară, ca punct de pornire pentru 
jocul dumneavoastră, sau gândiţi-vă la o abordare nouă. 

• Vedeţi dacă puteţi găsi un joc adecvat care este deja disponibil sau unul care poate fi 
adaptat.  Dacă nu, concepeţi dumneavoastră unul şi discutaţi ideea cu colegii 
dumneavoastră. 

• Pregătiţi jocul. 

• Încercaţi-l, prezentând elevilor scopul jocului, apoi lăsându-i să-l joace fără să 
interveniţi. 

• Verificaţi ce au învăţat. 

• Evaluaţi eficacitatea jocului cu elevii dumneavoastră, inclusiv cât de motivant îl 
consideră. 

• Modificaţi-l, dacă este necesar, sau, dacă nu a avut succes, mai gândiţi-vă, însă nu 
renunţaţi prea uşor. 

Învăţarea diferen ţiată  

Adesea, sistemul de învăţământ tratează toţi elevii ca şi cum 
ar fi identici.  Din punct de vedere administrativ este mai 
simplu şi presupune mai puţine eforturi din partea profesorilor.  
Acum, că am recunoscut că fiecare elev este diferit, trebuie 
să ţinem cont de acest lucru în predare, dacă vrem să fie 
eficientă în ciuda varietăţii elevilor.  Acelaşi nivel de activitate 
nu va fi corespunzător pentru toţi. 

• Variaţi nivelul rezultatelor pentru diferiţi elevi.  Toţi trebuie să dobândească 
competenţele – aceasta este ce trebuie  să înveţe, însă există lucruri pe care 
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majoritatea ar trebui  să fie capabili să le înveţe şi altele pe care numai cei mai buni le-
ar putea  învăţa. 

• Pe lângă faptul că diferenţiaţi metodele pe care le folosiţi, diferenţiaţi şi abordarea 
elevilor atunci când aplicaţi aceste metode. 

• Variaţi nivelul de responsabilitate pe care o daţi elevilor dumneavoastră.  Trebuie să nu 
depăşească limitele abilităţilor pe care le au, dar, în acelaşi timp, să constituie o 
provocare pentru ei, pentru a-şi asuma mai multă responsabilitate. 

• Gândiţi-vă întotdeauna că fiecare elev are nevoie de o perioadă de timp diferită pentru 
a învăţa ceva.  Vom discuta mai târziu acest aspect. 

Activitatea de grup   

La pagina 12 am precizat că definiţiile învăţării centrate pe 
elev menţionează că elevii vor interacţiona cu alţi elevi şi vor 
lucra în grupuri.  La locul de muncă, elevii dumneavoastră 
vor trebui să interacţioneze şi să lucreze cu alte persoane. 

• Identificaţi situaţiile în care elevii dumneavoastră pot 
lucra în grupuri, pentru că îi va ajuta ori să acumuleze 
alte informaţii ori, în mod specific, să îşi dezvolte 
abilitatea de a lucra împreună. 

• Evitaţi să îi organizaţi în grupuri prea mici sau prea mari.  În grupuri mai mari de şapte 
elevi, unii dintre membrii acestora pot evita cu uşurinţă să contribuie la activităţi.  
Asiguraţi-vă că dimensiunea grupului este adecvată sarcinii. 

• Încurajaţi-i să comunice deschis, să-i asculte şi să-i respecte pe ceilalţi. 

• Gândiţi-vă la liderii echipei: aleşi de grup, aleşi de dumneavoastră sau lucrând prin 
rotaţie, în grupuri diferite, pentru sarcini diferite.  Încercaţi să dezvoltaţi tuturor 
membrilor echipei abilităţi de conducători. 

• Încurajaţi feedback-ul constructiv în cadrul grupului. 

• Prezentaţi clar sarcina, incluzând obiectivele, timpul alocat, resursele disponibile şi 
prezentarea rezultatelor. 

• Dacă este posibil, permiteţi grupului să hotărască modul în care va organiza şi 
desfăşura sarcina. 

• Monitorizaţi progresul şi interveniţi numai dacă este necesar.   

Evaluarea experien ţelor elevilor în procesul de înv ăţare 

Puteţi evalua eficacitatea metodelor dumneavoastră de 
predare prin diferite instrumente de evaluare informală, pe 
parcursul sau la finalul orei, sau puteţi aştepta până când 
elevii dumneavoastră sunt evaluaţi pentru competenţele 
dobândite. 

De asemenea, puteţi obţine informaţii valoroase pentru a vă 
îmbunătăţi tehnica predării întrebând elevii despre 
experien ţa lor în procesul de înv ăţare.  Puneţi o serie de 
întrebări deschise, evitându-le pe acelea la care se poate 
răspunde doar prin “da” sau “nu”. 

• Cum consideră că i-a ajutat respectiva abordare să înveţe pentru dobândirea 
competenţelor? 

• Ce alte modalităţi li s-au părut utile? 

• Ce aspecte au fost în mod special utile? 
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• Ce a fost neclar sau ar putea fi îmbunătăţit? 

• Dacă ar fi fost ei profesorul, cum ar fi modificat abordarea? 

Nu vă temeţi să puneţi astfel de întrebări şi încercaţi să provocaţi o discuţie deschisă.  Elevii 
dumneavoastră pot sugera, în mod spontan, anumite lucruri care vă vor ajuta în general în 
procesul de predare.  Deşi la început poate să li se pară ciudat, se vor obişnui cu ideea şi vor 
aprecia că vreţi să înveţe în mod mai eficient şi mai plăcut.  Dacă au o atitudine critică, nu vă 
simţiţi jigniţi, comentariile lor se referă la metoda de predare, nu la dumneavoastră.  În primul 
rând, gândiţi-vă la comentariile lor şi acţionaţi acolo unde este necesar sau unde anumite 
modificări ar fi binevenite. 

Organizarea timpului necesar pentru înv ăţare şi evaluarea elevilor  

Din moment ce fiecare elev este unic, capacitatea lor de a învăţa diverse materiale şi ritmul 
în care le pot învăţa diferă.  Într-o abordare centrată pe elev a curriculumului bazat pe 
competenţe vom modifica ritmul de studiu pentru a corespunde fiecărui elev şi îi vom evalua 
atunci când ei consideră că sunt pregătiţi. 

Un sistem de învăţământ cu un program rigid ridică probleme pentru introducerea învăţării 
centrate pe elev.  Trebuie să vedem care sunt opportunităţile existente în sistemul actual şi 
să le folosim la maximum.  În cele din urmă, s-ar putea să trebuiască să obţinem un sistem 
mai flexibil. 

Unii dintre elevii dumneavoastră poate au dobândit deja o parte din competenţele necesare 
lucrând, de exemplu într-o întreprindere familială, încă înainte să înceapă cursurile.  Dacă îi 
obligaţi să “înveţe” ceea ce ştiu deja, probabil se vor plictisi, iar acest lucru poate să le 
reducă motivaţia şi să îi determine să abandoneze şcoala.  Alţi elevi pot fi capabili să lucreze 
mult mai  repede decât un elev mediu, astfel încât să îşi finalizeze studiile şi să fie evaluaţi 
mai devreme. 

Dacă elevii dumneavoastră sunt evaluaţi din timp şi obţin competenţele, va trebui să vedeţi 
cum ar trebui să continue dezvoltarea lor din punct de vedere educaţional.  Consultaţi din 
nou secţiunea despre “Organizarea conţinutului învăţării”, de la pagina 29 pentru idei privind 
oferirea unor studii suplimentare sau alternative pentru aceşti elevi. 

Alţi elevi se pot prezenta la evaluare, însă nu corespund criteriilor.  “Eşecul” lor poate fi 
folosit ca o oportunitate de a-i ajuta să stabilească de ce au nevoie pentru a reuşi atunci 
când se prezintă din nou la evaluare.  De asemenea, ar trebui să folosiţi aceste situaţii ca 
sursă de informaţii privind eficacitatea sistemului dumneavoastră de predare şi, eventual, 
necesitatea de a proceda la modificări sau adăugiri. 

Această oportunitate oferită elevului de a stabili singur când se simte pregătit pentru 
evaluare constituie baza evaluării la cerere.  Ideea că pentru unii elevi data prestabilită 
pentru evaluare poate fi prea devreme, iar pentru alţii prea târziu este în totală contradicţie 
cu abordările tradiţionale.  Cu toate acestea, pentru a evita crearea unui sentiment al 
eşecului la elevi, ar trebui să identificaţi anumite mecanisme de negociere a momentului în 
care permiteţi unui elev să fie evaluat.   

Evaluarea la cerere rezolvă şi problema elevilor care nu îşi pot demonstra competenţa într-
un moment prestabilit din motive care nu au legătură cu competenţa evaluată.  Un elev cu 
piciorul fracturat sau bolnav sau care suferă în urma pierderii unei persoane apropiate nu 
trebuie penalizat pentru că nu se poate prezenta corespunzător la evaluare în ziua şi la ora 
respectivă. 

Procesul de învăţare şi evaluarea elevilor etichetaţi ca având cerinţe educaţionale speciale 
ar trebui, de asemenea, tratate în mod flexibil.  S-ar putea să nu aibă nevoie de timpul 
suplimentar acordat în mod normal şi, la fel ca şi celorlalţi elevi, ar trebui să li se permită să 
lucreze într-un ritm care le este adecvat. 
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Puteţi găsi mai multe informaţii privind evaluarea în Ghidul pentru evaluarea flexibilă a 
proiectelor. 

Costurile pentru a face procesul de înv ăţare mai centrat pe elev  

Pe tot parcursul secţiunii 3 am evidenţiat abordări care presupun costuri financiare minime 
sau chiar nici un fel de costuri suplimentare. 

Există metode alternative costisitoare, însă se pot face modificări semnificative, care nu 
impun cheltuieli suplimentare majore.  Ceea ce este necesar este disponibilitatea noastră de 
a elabora noi materiale şi abordări pentru învăţare, dorinţa de a experimenta şi de a învăţa 
din experienţele noastre, în beneficiul elevilor noştri.  Colaborarea, atât în cadrul şcolii cât şi 
între şcoli, va aduce o contribuţie considerabilă la folosirea mai largă a învăţării centrate pe 
elev. 

 

De la ultima pauză aţi analizat o mulţime de idei, astfel încât acum ar putea fi 
momentul potrivit să vă recompensaţi printr-o pauză lungă. 
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Partea 4 – Aplicarea înv ăţării centrate pe elev  
 
Această secţiune vă împărtăşeşte câteva idei elaborate şi utilizate de profesorii români.  Deşi 
ele au fost create în domenii specifice, nu vă lăsaţi induşi în eroare.  Ceea ce este important 
este să vă gândiţi la abordările folosite şi apoi să decideţi cum aţi putea adapta abordarea 
respectivă pentru a o folosi în propriul domeniu. 

Activitate practic ă realizat ă în cadrul firmei de exerci ţiu 

Pentru a pregăti elevii pentru piaţa muncii, dar şi pentru o formare profesională continuă, 
este nevoie de un sistem flexibil adaptat diferitelor competenţe necesare pentru angajare.  
Clasele tehnice de a XI-a şi a XII-a din domeniul servicii ce urmează ruta liceului tehnologic 
învaţă pe baza conceptului de ‘firmă de exerciţiu’.       

Firma de exerciţiu este un concept didactic ce se sprijină pe învăţarea pe baza instruirii 
practice.  Este simularea unei firme reale ce poate fi realizată prin implicarea directă a unui 
profesor coordonator şi a unei clase. 

Scopul şi sarcinile educaţionale ale unei firme de exerciţiu se realizează prin: 
• a se juca de-a procesele de lucru dintr-o companie; 
• a forma o conexiune imediată între teorie şi practică; 
• a practica aplicarea cunoştinţelor în diferite segmente de activitate; 
• cooperarea dintre elevi; 
• a acţiona în situaţii neobişnuite; 
• a lucra într-un centru antreprenorial– ce simulează un birou contemporan. 

Scopul firmei de exerciţiu este ca elevii să poată dobândi competenţele cheie ce le vor 
permite să se realizeze cu succes în viaţa reală.             

Competenţe cheie: 
• lucrul în echipă; 
• capacitatea de a conduce; 
• lucrul independent; 
• asumarea responsabilităţii pentru decizii şi acţiuni; 
• strângerea şi procesarea independentă a informaţiilor; 
• gândire creatoare; 
• folosirea cunoştinţelor teoretice în practică; 
• precizie, 
• perseverenţă;  
• organizarea locului de muncă. 

Elevii din clasa a XI-a sunt împărţiţi în grupuri de câte 15.  Ei decid ce firmă vreau sau preiau 
una dintr-o clasă din ultimul an. 

Resursele necesare: 
• o încăpere cu 20-25 locuri unde să se lucreze, mobilier şi echipament – birouri plasate 

în grupuri de 5/6 (câte un grup pentru fiecare department); o poştă; 5/6 computere; 
imprimantă; xerox; telefon; fax; flip-chart; afişier; tablă;  

• consumabile; 
• software de specialitate; 
• o firmă mamă – o firmă reală pentru a strânge informaţii;  

Activităţile elevilor:  
• selectarea domeniului de activitate al firmei de exerciţiu;  
• elaborarea documentelor de constituire a firmei de exerciţiu;  
• împărţirea în departamente; 
• încheierea contractelor de muncă şi deciderea sarcinilor incluse;  



Proiect pentru înv ăţământul şi formarea tehnic ă şi profesional ă - România  

Septembrie 2005 Pagina 40 din 56 Student centred learning guide Rom final.doc 

• realizarea unor activităţi tipice fiecărui department (de ex., planificarea ofertei de 
bunuri, contabilitate primară, alcătuirea unor materiale promoţionale, planificarea 
activităţilor şi strategiilor);  

• păstrarea unui contact regulat cu firma mamă;  
• realizarea unor tranzacţii cu furnizorii şi cu clienţii (ai firmei de exerciţiu din şcoală sau 

din alte şcoli) prin internet sau direct, prin participarea la târguri de firme de exerciţiu.   

Activităţile profesorului:  
• moderator activ, precum şi co-participant; 
• organizator, consultant şi dirijor; 
• conducător – dar numai indirect; 
• stimularea activităţii personalului; 
• încurajarea auto-organizării, a iniţiativei şi a auto-evaluării elevilor; 
• rol de consultant şi instructor; ca o abordare democratică;  
• sfaturi, îmbunătăţirea microclimatului, rezolvarea unor situaţii conflictuale . 

Evaluare: 
• proiecte realizate în grup; 
• consemnări pe baza fişei de evaluare făcute atât de profesor cât şi de elevi.   

Opiniile elevilor: 

Acest nou concept didactic m-a ajutat foarte mult; am mai multă încredere în mine şi în 
profesori.  Îi simţim aproape, comunicarea este mai bună.  Faptul că am lucrat într-un birou, 
chiar dacă a fost unul simulat, mi-a dat încredere în mine şi credinţa că voi găsi mult mai 
uşor un loc de muncă în viitor.   

Oana Cosma – clasa XI-a A 

Participarea mea la acest târg internaţional a însemnat practică diversă: comunicarea într-o 
limbă străină, rezolvarea de probleme, realizarea unor tranzacţii, aranjarea standului, 
promovarea imaginii.   

Ilie Andreea – clasa XI-a C 

Colegiul Economic Ion Ghica, Targoviste: Cristina Tanislav  

Un proiect în domeniul cosmeticii şi îngrijirii corpului  

Subiectul constă din identificarea unor tipuri de coafuri adecvate unei feţe triunghiulare.  Se 
găseşte la calificarea de nivelul II: frizer – coafez – manichiurist – pedichiurist.   

Elevii trebuie să dispună de următoarele cunoştinţe şi abilităţi:  
• tipuri de faţă; 
• adecvarea coafurilor la tipul de faţă şi fizionomie;  
• ascunderea cutiei craniene şi a lipsurilor feţei;  
• tehnici de a realiza coafurile.   

Principalele competenţe ce urmează a fi dezvoltate aparţin unităţilor de competenţă:  
• rezolvarea problemelor;  
• lucrul în echipă;  
• adaptarea activităţii caracteristicilor clienţilor;  
• relaţiile cu clienţii;  
• punerea părului pe bigudiuri. 

Alte competenţe ce pot fi dobândite: 
• utilizarea tic; 
• sănătate şi protecţie; 
• vopsirea părului; 
• decolorarea părului; 
• aranjarea salonului de coafură (frizer – coafez – manichiurist – pedichiurist). 
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Metoda de lucru – elevii lucrează în grupuri de 3 – 4 membri. 

Studiu de caz  

Elevii realizează următoarele activităţi.   

1 Decid în privinţa unor detalii privind rezolvarea de probleme:  
• Numărul de persoane cu faţă triunghiulară pentru care va fi realizat studiul;  
• Dacă studiul de caz se referă atât la faţa triunghiulară îndreptată în sus cât şi la cea 

îndreptată în jos;  
• Identificarea numărului de stiluri de coafură adecvate  
• Tipul de coafură: pentru situaţii de zi cu zi, pentru ocazii speciale (recepţii, 

spectacole etc.), pentru o mireasă etc;  

2 Selectarea clienţilor.  

3 Selectarea documentaţiei despre realizarea coafurilor pentru feţe triunghiulare  

4 Ţinerea evidenţei clientelei.   

5 Realizarea unor stiluri de coafură diferite în concordanţă cu tipul de faţă; modificarea 
fiecărei coafuri pentru a găsi soluţia potrivită pentru faţă şi pentru fizionomia clientului 
respective. 

6 Alegerea celor mai bune alternative.  

7 Prezentarea celor mai bune alternative:  
• Utilizarea fotografiilor;  
• Utilizarea unui film;  
• Utilizarea unei parade a coafurilor împreună cu celelalte grupuri de lucru.   

Pentru a-şi face prezentările, elevii pot cere ajutorul elevilor de la nivelul 3 – coafez sau 
nivelul 3 avansat – cosmetician.  Pentru a pregăti parada coafurilor, elevii pot colabora cu cei 
din domeniul textile – pielărie, pentru a alege şi chiar a confecţiona hainele potrivite.   

Grupul Şcolar de Arte şi Meserii al Cooperaţiei Meşteşugăreşti Spiru Haret- Bucureşti: 
Valentina Otulescu 

Elevii ca profesor timp de o zi  

Elevii au trebuit să înveţe despre separarea unor asambluri prin utilizarea unor pene.   

Cu un grup de elevi din clasa a XI-a, profil tehnic, am propus să facem un schimb de roluri 
între elevi şi profesori pentru o zi.  Aceasta pornea de la ideea că adesea înveţi cel mai bine 
atunci când trebuie să-i explici ceva altcuiva.  Atunci când elevii vor prezenta rezultatele 
muncii lor, ei vor învăţa unul de la celălalt.   

Elevii au fost împărţiţi în mici grupuri în care fiecare a adoptat un rol: unii se ocupau cu 
formatul prezentării; alţii selectau informaţiile adecvate din resursele disponibile, etc.   

Profesorul le-a oferit sugestii privind posibilele resurse adecvate pentru acest seminar şi 
formatele de prezentare şi i-a ajutat pe elevi când aceştia s-au confruntat cu dificultăţi.  În loc 
de a folosi expunerea sau prelegerea pe această temă, profesorul a considerat că elevii ar 
trebui să aibă posibilitatea de a lucra cu resurse şi chiar de a descoperi alte resurse.   

Pe parcursul unei săptămâni, elevii au întreprins cercetări folosind resursele date şi au creat 
un produs în vederea prezentării – ‘lecţia’.  Rezultatele muncii lor au fost folosite pentru 
realizarea portofoliului lor.   

Învăţarea este centrată pe elev în acest caz.  Elevii ştiu care este scopul, cum ar trebui să 
arate produsul şi ştiu cum va fi evaluat.  Vor lucra împreună pentru a-şi atinge scopul.   

Numai câţiva aleg modul tradiţional de prezentare, gândindu-se că este chiar mai dificil şi că 
nu vor reuşi să trezească interesul colegilor lor.  Unii dintre ei au făcut o prezentare 
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multimedia, alţii au făcut desene pe care le-au prins pe pereţii sălii de clasă, în timp ce alţii 
au dat iama prin atelierul mecanic al părinţilor pentru a le arăta colegilor lor cum arată în 
realitate subansamblurile.   

În final, fiecare grup a numit un reprezentant pentru a prezenta ‘lecţia’, în propria manieră, 
acesta jucând rolul profesorului, în timp ce restul grupurilor şi profesorul au jucat rolurile 
elevilor.  În timp ce jucau rolul profesorului, fiecărui grup i s-a permis să pună întrebări nu 
numai colegilor elevi ci chiar şi profesorului care a devenit elev.  Această activitate a fost la 
fel de utilă pentru elevi pe cât a fost de amuzantă pentru profesor.  Deci, nu vă fie teamă s-o 
utilizaţi!  

Surpriza a fost mare: elevii s-au implicat foarte mult pentru că s-au simţit foarte importanţi în 
calitate de ‘profesor’ al propriului lor profesor, chiar şi numai pentru o zi.  Învăţau fără să-şi 
dea seama.   

Sigur că astfel de lecţii nu pot fi predate în fiecare clasă.  Dar este important să se ofere o 
varietate de abordări ale problemei, urmărind ca procesul de învăţare să devină creativ, 
controlat de elev şi creând noi tehnici de comunicare.   

Colegiul Tehnic “MEDIA” Bucureşti, Olimpia Stan 

Cum ac ţionezi când e şti oprit de un agent de poli ţie  

Înainte de a te agita crezând că vei găsi aici nişte idei folositoare în caz că eşti prins 
încălcând legea, adu-ţi aminte că acesta este un exerciţiu centrat pe elev.   

A fost folosit cu elevi de nivelul 2, profilul mecanică auto, dar ar fi la fel de potrivit în orice alt 
domeniu ce presupune şofatul.   

Elevilor li s-a dat o fişă de lucru pentru jocul de rol, descriind nişte situaţii reale precum 
verificarea tehnică a unei maşini, verificarea documentelor pe care ar trebui să le posede 
şoferul când este la volan, încălcarea uneia sau mai multor reguli de circulaţie: a trece strada 
pe roşu; a nu da prioritate când vezi acest semn sau la trecerea de pietoni, etc.   

Elevii au lucrat în perechi, unul jucând rolul poliţistului, iar celălalt pe acela al şoferului.  
Puteţi cu uşurinţă demonstra, într-un mod atrăgător pentru elevi, dacă ştiu sau nu regulile de 
circulaţie, dacă ştiu ce înseamnă starea tehnică a unei maşini, etc.   

Competenţele tehnice ale elevilor sunt astfel dezvoltate, luându-se în considerare tipurile 
diferite de învăţare, dar de asemenea pot fi îmbunătăţite şi abilităţile lor lingvistice şi 
interpersonale.   

Colegiul Tehnic “MEDIA” Bucureşti: Adagena Mitrea 

Reprezentare în sec ţiune a formelor constructive cu goluri  

Aceasta este o oră de desen tehnic la clasa a IX-a.   

Înainte de a prezenta acest subiect elevilor, profesorul face legătura cu lecţia anterioară 
despre reprezentarea şi desenarea unor vederi diferite printr-un test de evaluare.  Acest test 
se bazează pe desenarea în vedere a componentei unui utilaj.  Testul de evaluare este 
realizat de colegul de bancă al fiecărui elev folosind un formular standard pregătit de 
profesor.   

Clasa este organizată în grupuri de 5 – 6 elevi şi se foloseşte brainstorming-ul pentru a se 
stabili ce înseamnă o secţiune transversală.  În această etapă, elevilor cu dificultăţi de 
învăţare li se dau componente simple şi sunt de asemenea ajutaţi cu o fişă de lucru.  
Aceleaşi componente sunt folosite pe parcursul acestei noi lecţii, dar de data aceasta ele 
sunt privite ca secţiuni.   

Elevii primesc fişe de lucru despre reprezentarea secţiunilor.  Ei le studiază singuri, iar 
profesorul le explică când este necesar.   
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Apoi li se dau elevilor fişe de lucru în care trebuie să stabilească corespondenţa dintre vederi 
şi secţiunile reprezentate.   

Fişele de lucru sunt diferenţiate, având grad de dificultate mediu şi redus.   

Elevii se pot ajuta unii pe alţii în cadrul grupului.  Sunt oferite şi fişe de lucru ajutătoare.   

Exemplu de fişă de lucru de dificultate medie 

Potriviţi secţiunile transversale cu vederile scriind numerele în casete  

 

 

 

 

                           A                              B                              C                          

 

 

 

 
 
                          1                               2                               3 

Fişă de lucru – nivel redus:  

Potriviţi secţiunile transversale cu vederile scriind numerele în casete. 

 

 

 

 
 
                           A                              B                              C                                      

 

                          

 

 

                           1                              2                               3 

Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara: Corina Truţă 

Un joc de rol menit s ă ajute elevii s ă se gândeasc ă la experien ţa lor din şcoal ă şi să-şi 
dezvolte abilit ăţile de comunicare. 

Elevii au fost împărţiţi în grupuri de trei şi li s-au dat următoarele instrucţiuni. 

1 Citiţi următorul scenariu în grupul vostru: un absolvent al învăţământului gimnazial 
caută informaţii pentru a găsi un tip de şcoală unde să-şi poată continua studiile.  Se 
decide să facă aceasta discutând cu un elev care studiază pentru calificarea tehnician 
în transporturi la grupul şcolar industrial ‘Panait Istrati’. 

2 Absolventul pune întrebări despre resurse, condiţii, etc, iar elevul de liceu îi dă 
informaţii pentru a-l ajuta să facă alegerea optimă.               

A B C 

   

 

A B C 
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3 În cadrul grupului, unul dintre voi va juca rolul elevului de liceu, altul va fi absolventul 
învăţământului gimnazial, iar un al treilea va fi observator. 

4 Decideţi cine ce rol joacă. 

5 Decideţi cât timp veţi aloca jocului de rol şi cât feedback-ului.                 

6 Realizaţi jocul de rol. 

7 Pe parcursul jocului de rol observatorul face notiţe despre eficienţa comunicării.   

8 Continuaţi jocul de rol în atelierul în care vă faceţi instruirea practică.        

9 Observatorii dau feedback clasei la sfârşitul jocului de rol.         
 
Alte exemple referitoare la implementarea înv ăţării centrate pe elev în România  

S-au stabilit legături între elevii care lucrează în diferite domenii la Grupul şcolar agricol 
Nucet.  Elevii din agricultură, silvicultură şi industria alimentară au elaborat propuneri de 
firme de exerciţiu.  Acestea au fost apoi prezentate elevilor din comerţ care au evaluat 
aspectele economice ale propunerilor.  Acest exerciţiu a fost realizat ca unul centrat pe elev 
şi a prezentat avantaje pentru ambele grupuri.  Elevii care plănuiau firmele au primit sfaturi 
referitoare la aspectele economice ale propunerilor lor, iar elevii din comerţ au venit cu nişte 
exemple a ceea ce s-ar putea propune în lumea reală. 

Elevii de la Colegiul economic ‘Ion Ghica’ din Târgovişte s-au implicat într-un proiect de 
promovare a turismului în regiunea Bucovinei.  Grupuri de elevi au hotărât cum să 
promoveze locurile din regiune, iar apoi au strâns materiale despre locurile respective, 
incluzând referiri la contextul istoric, au făcut fotografii şi au pregătit materialul promoţional. 

Grupul Scolar Transporturi Auto Targoviste a organizat o şcoală de conducere ca o firmă 
specializată.  Aceasta a presupus colaborarea dintre elevi, profesori şi instituţiile acreditate 
pentru organizarea şi susţinerea examenului de conducere.  Drept rezultat al acestei 
activităţi centrate pe elev, elevii din şcoală şi din afara acesteia pot fi pregătiţi pentru a da 
examenul şi obţine permisul de conducere.  Deşi multe şcoli au iniţiat mici afaceri de acest 
gen, miza este de a le dezvolta şi de a le folosi astfel încât acestea să dezvolte abilităţile 
elevilor de o manieră centrată pe elev, şi nu pur şi simplu pentru a face bani. 

Atunci când elevii din aceeaşi şcoală au făcut o recapitulare a câmpurilor electrice, au muncit 
în grupuri şi au identificat toate informaţiile importante despre acest subiect.  Apoi li s-a cerut 
să selecteze aspectele cele mai importante şi să le prezinte pe cât de interesant posibil.  Ca 
atare, a trebuit ca aceştia să reflecte detaliat asupra subiectului, să-l proceseze mental iar 
apoi să-l prezinte vizual şi oral.  Aceasta a presupus diferite aspecte ale stilurilor de învăţare 
ale indivizilor şi a fost foarte motivant. 

Concluzii    

Acestea au fost doar câteva din multele exemple de învăţare centrată pe elev aplicate în 
România.  Ele ar trebui să ne provoace pe fiecare dintre noi să reflectăm asupra felului în 
care predăm.   

Ce faceţi cu învăţarea centrată pe elev? Dacă o folosiţi deja, aţi putea s-o folosiţi inovator în 
situaţii diferite şi în feluri diferite? Dacă nu o folosiţi de fapt, de ce nu o faceţi?  

Dă rezultate în cazul altor profesori din România şi ajută elevii să înveţe mai bine, deci ar 
putea fi bună şi în cazul dumneavoastră.   

Poate aceste observaţii şi experienţe ale profesorilor români vă vor încuraja să folosiţi 
învăţarea centrată pe elev mai eficient şi pe scară mai largă.   

Olimpia Stan spunea:  

Toţi dorim să predăm pe cât de bine posibil, astfel încât elevii noştri să participe la ore cu 
plăcere.  Nu numai că vor dori să înveţe în timpul orelor dar şi acasă, la bibliotecă, online sau 
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oriunde altundeva.  În general, elevul nu mai citeşte; dacă poate reţine nişte informaţii la 
întâmplare este mulţumit, altminteri nu mai încearcă să facă nici un efort.  Trebuie să le 
inspirăm din nou dragostea de învăţătură.  Dar întrebarea este: CUM?  

Ar trebui să folosim metode noi sau vechi? Am dori ca strategiile şi tehnicile să fie cât de noi 
posibil şi poate chiar sofisticate.  Cel mai adesea însă, acestea rămân numai în stadiul de 
teorie 

Există un consens privind dezvoltarea viitoare a unor medii deschise, centrate pe elev.  
Utilizarea tehnologiei va fi din ce în ce mai mult legată de nevoile individuale, specifice  
acelora care învaţă şi de oportunităţile şi problemele apărute la nivel local.  Toţi elevii 
(inclusiv studenţii) vor avea posibilitatea de a-şi exprima preocupările, ideile şi proiectele prin 
utilizarea creativă şi productivă a TIC.  Celor care sunt plictisiţi de metodele de pregătire 
tradiţionale li se vor oferi mijloace educaţionale alternative.   

Profesorii de la Colegiul Economic Ion Ghica, Braila au făcut o comparaţie între eficienţa 
abordărilor de predare şi învăţare tradiţionale şi cele centrate pe elev.  Eşantionul studiat a 
fost format din elevi din clasa XI-a în domeniul industriei alimentare.  Ei învăţau despre 
transformarea suferită de alimente în timpul tratamentelor termice.   

Li s-au dat o serie de teste vizând cunoştinţele, înţelegerea şi capacitatea lor de a face 
legătura dintre teorie şi ceea ce au experimentat practic.  Graficul următor ilustrează 
comparaţia dintre progresul celor două grupe la cele trei teste.       

 
Au putut trage nişte concluzii din acest mini-studiu. 

Deşi exista o diferenţă clară între rezultatele iniţiale ale celor două grupe, în grupul 
experimental în care predarea fusese realizată folosindu-se metodele centrate pe elev 
progresul şcolar a fost mai mare decât în cazul grupului de control, în care predarea s-a 
făcut prin metode tradiţionale.  Metodele de predare folosite în grupul centrat pe elev au fost 
specifice stilului de învăţare al fiecărui elev.  Avantajul pare să fie prin urmare rezultatul 
faptului că elevii găsesc abordările centrate pe elev mai motivante şi al faptului că profesorul 
a ştiut şi a reacţionat la stilul de învăţare al fiecărui elev.  În concluzie, învăţarea centrată pe 
elev a avut un efect pozitiv asupra progresului şcolar pentru că interesele şi profilul de 
învăţare al elevilor au determinat învăţarea, iar profesorul a facilitat dezvoltarea individuală a 
elevilor. 

Ţifui Daniela, Grupul Şcolar Vlădeni ne împărtăşeşte experienţa unui elev care a fost în mod 
special avantajat de o abordare centrată pe elev.  Acest elev era un băiat tipic al zilelor 
noastre.  Când era prezent, activ şi motivat reuşea să obţină rezultate care îi uimeau pe 
colegii săi precum şi pe profesori.  Desigur, ‘problema’ este că rareori dădea dovadă de 
interes sau motivaţie. 
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Am încercat să nu iau atitudinea sa drept o insultă personală şi să adopt o atitudine pozitivă.  
Prima mea strategie a fost să-i dau ceva de făcut ce să corespundă intereselor sale.  
Deoarece absenţele lui de la cursuri au creat goluri şi lipsuri în dobândirea informaţiei, am 
realizat un plan de activitate personalizat, cu obiective diferenţiate şi i-am pus la dispoziţie 
mai mult timp şi sprijin. 

Acest interes şi atenţie l-au făcut să fie un elev mai responsabil care beneficiază de atenţia 
suplimentară ca de un privilegiu.  Aceasta a dus la o schimbare a atitudinii sale şi de 
asemenea a colegilor săi.  Primele sarcini alocate au părut a fi foarte simple, de ex., 
distribuirea de hârtie şi materiale colegilor săi, pregătirea de machete, schiţe şi diapozitive 
pentru lecţie pentru a-i capta interesul şi a-i arăta că este capabil şi că ştie tot atât de multe 
ca şi colegii săi.  Când m-am referit la activitatea lui, am încercat să evit a fi negativ.  Pentru 
fiecare problemă rezolvată i-am oferit asigurări pozitive şi laude în faţa colegilor şi a celorlalţi 
profesori care îl consideră un ‘elev problemă’.  Aceasta a dus la o schimbare a imaginii lui 
negative şi l-a motivat să persevereze.  Pentru fiecare răspuns corect a primit note bune sau 
i s-a cerut să le explice celorlalţi elevi, fapt ce a contribuit la creşterea încrederii în sine şi la 
schimbarea imaginii pe care şi-o formaseră colegii săi.  Astfel i-am oferit standarde de 
performanţă reală printre colegi şi l-am asigurat că era capabil să le atingă.  I-am dat un 
feedback pozitiv, explicându-i când şi unde greşea.  Am încercat să concep sarcini de 
dificultate medie ce luau în considerare încrederea sa în propriul potenţial.  Drept rezultat, 
acest elev ‘rebel’ a început să absenteze mai puţin, a participat în mod activ şi a obţinut 
rezultate din ce în ce mai bune. 

Nu ştiu dacă există o strategie ce garantează reuşita, dar chiar şi această realizare cu un 
singur individ oferă o enormă satisfacţie.  Mă face de asemenea să mă gândesc că dacă 
încercăm susţinut, este posibil să împrospătăm interesul elevilor faţă de şcoală. 

Feedback din discu ţiile cu profesorii români  

Următoarele aspecte sunt rezultatul discuţiilor avute cu profesorii care au implementat 
învăţarea centrată pe elev în şcolile lor. 

• Folosirea învăţării centrate pe elev a dus la îmbunătăţirea prezenţei şi a calităţii 
învăţării. 

• Este necesar ca personalul să-şi cunoască mai bine elevii şi să determine ce anume 
îi motivează. 

• Cea mai multă atenţie a fost acordată aspectului legat de diferenţele individuale şi 
este necesară o viziune mai amplă asupra învăţării centrate pe elev. 

• Este necesar ca profesorii să facă schimb de informaţii despre elevi 

• Trebuie acordată atenţie implementării abordărilor centrate pe elev ce nu necesită 
prea mulţi bani în plus pentru pregătirea resurselor. 

• Uneori se pune prea mult accentul pe abordările foarte structurate, în format de 
hârtie – profesorii ar trebui să gândească mai inovator. 

• Faceţi-i pe elevi să gândească mai mult şi să descopere legăturile dintre 
cunoştinţele existente şi materiale. 

• Implicaţi mai mult elevii în asumarea responsabilităţii pentru propriul proces de 
învăţare – nu le daţi totul mură în gură. 

• Dat fiind că pregătirea unei noi abordări a problemelor necesită timp, ar trebui să vă 
gândiţi la o abordare treptată care să se concentreze asupra situaţiilor celor mai 
incitante pentru predare, de ex., segmente dificil de înţeles de elevi ori nu foarte 
motivante. 

• Este util să identificaţi personalul care va promova învăţarea centrată pe elev la 
fiecare disciplină. 
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• Fiţi realişti când identificaţi schimbările ce trebuie să fie făcute. 

• Încurajaţi personalul să observe felul în care folosesc colegii învăţarea centrată pe 
elev şi să devină nişte practicanţi care reflectă asupra acesteia. 

• Implicaţi agenţii economici în elaborarea învăţării centrate pe elev.  Cei care au 
văzut noile abordări sunt entuziaşti în privinţa schimbării. 

• Este necesară schimbarea mentalităţii unor profesori astfel încât aceştia să 
recunoască avantajele învăţării centrate pe elev pentru profesori precum şi pentru 
elevi. 

• Elaboraţi o varietate de abordări centrate pe elev, dacă vă concentraţi numai asupra 
uneia sau a două aceasta va face să-şi piardă din efect. 

• Avantaje serioase par a apărea în ceea ce priveşte încrederea şi competenţa 
elevilor de a comunica. 

• Împărtăşiţi experienţa introducerii învăţării centrate pe elev cu alţi profesori din 
şcoală, acordaţi o atenţie deosebită includerii acelora care predau discipline 
generale. 

• Faceţi schimb de materiale în şcoală, de ex., folosind un sistem electronic de fişare 
a documentelor – o bibliotecă virtuală pentru toate materialele de învăţare centrată 
pe elev ce să poată fi accesat de toţi cu uşurinţă. 

• Faceţi schimb de experienţă cu alte şcoli. 

• Faceţi schimb de materiale cu alte şcoli prin web sites de genul www.tvet.ro şi 
www.didactic.ro  

Deci care este pasul urm ător? 

Pe lângă a elabora abordări proprii noi, împărtăşiţi-vă ideile 
între dvs.  Pe lângă acumularea de materiale noi care vă vor 
ajuta să predaţi şi a le oferi celorlalţi lucruri ce îi vor ajuta, 
aproape sigur veţi descoperi că prin împărtăşire şi discuţii veţi 
găsi răspunsuri la unele dintre problemele pe care le-aţi întâlnit 
în timpul predării. 

Nu ar trebui să ne surprindă că aşa stau lucrurile, întrucât am perceput învăţarea centrată pe 
elev ca pe o abordare în care elevii vor interacţiona cu alţi elevi şi în care vor lucra atât în 
grupuri cât şi individual.  (A se vedea pagina 12).  Am făcut un pas în plus când am trecut în 
revistă avantajele interacţiunii cu ceilalţi printre care faptul că ne va ajuta să creăm idei 
logice.  Deşi am aplicat toate acestea elevilor noştri, într-o lume a învăţării pe parcursul 
întregii vieţi, aceasta ar trebui să se aplice în mod egal nouă înşine.  (A se vedea pagina 22). 

La început v-am împărtăşit un citat din Nelson Mandela.        

 

Mergeţi şi schimbaţi lumea! 

Viziune fără acţiune – nu se realizează nimic 

Acţiune fără viziune – pierdere de timp 

Viziune însoţită de acţiune – poate schimba 
lumea 
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Anexa 1  
 
Diferen ţe individuale care influen ţează procesul de înv ăţare  
 
Există trei aspecte legate de modul în care gândim şi de preferinţele noastre în ceea ce 
priveşte învăţarea care influenţează eficacitatea diferitelor abordări în procesul instructiv 
educativ.  Acestea se referă la:  

• inteligenţa multiplă sau la tipurile de abilităţi la care suntem cei mai buni; 
• modul în care preferăm să primim şi să folosim informaţiile şi 
• modul în care preferăm să acţionăm într-o situaţie de învăţare. 

 

Puteţi găsi o prezentare utilă a acestora accesând www.lpride.net. 

Puteţi accesa gratuit, în limba engleză, informaţii despre inteligenţa multiplă la 
www.ldrc.ca/projects/miinventory/miinventory.php. 

Versiunea actualizată a preferinţelor de percepţie descrise de Fleming, a modului în care 
preferăm să primim şi să folosim informaţiile este disponibilă pe website-ul VARK, www.vark-
learn.com.  Găsiţi aici şi un chestionar on-line gratuit. 

Clasificarea stilurilor de învăţare, a lui David Kolb, poate fi obţinută de la: 

www.hayresourcesdirect.haygroup.com/Learning_Self-
Development/Assessments_Surveys/Learning_Style_Inventory/Overview.asp. 
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Anexa 2  
 
Scopurile curriculumului 
 
(După Raportul Grupului pentru Revizuirea Curriculumului către executivul scoţian, 2004) 

Aspiraţia noastră este ca toţi copii şi tinerii să înve ţe cu  succes , să devin ă indivizi 
încrez ători , cetăţeni responsabili  şi să-şi aducă în mod eficace contribu ţia în cadrul 
societăţii şi pe piaţa muncii.  Asigurând structura, sprijinirea şi îndrumarea procesului de 
învăţare al tinerilor, curriculumul ar trebui să le dea acestora posibilitatea de a-şi dezvolta 
aceste patru capacităţi.  Curriculumul ar trebui să completeze contribuţiile importante ale 
familiei şi comunităţii. 

 
 
Să permit ă tuturor 

tinerilor  

să devin ă indivizi încrez ători 
cu 
� respect de sine 

� o senzaţie de bunăstare fizică, mentală şi emoţională 

� credinţe şi valori solide  

� ambiţie 

fiind capabili s ă 

� stabilească relaţii cu ceilalţi şi să se descurce 
singuri  

� ducă o viaţă sănătoasă şi activă  

� fie conştienţi de propria persoană  

� dezvolte şi comunice propriile convingeri şi 
opinii despre lume  

� trăiască independent, pe cât posibil  

� evalueze riscurile şi să ia decizii în cunoştinţă 
de cauză  

� aibă succes în diferite domenii de activitate  

să devin ă cetăţeni 
responsabili 
cu 
� respect faţă de ceilalţi 

� dorinţa de a participa în mod responsabil la viaţa 
politică, economică, socială şi culturală  

fiind capabili s ă 

� acumuleze cunoştinţe şi să-şi adâncească 
cunoaşterea lumii şi a poziţiei Scoţiei în lume  

� înţeleagă diferite credinţe şi culturi  

� să facă alegeri şi să ia decizii în cunoştinţă de 

cauză  

� evalueze aspecte ştiinţifice, tehnologice sau 

legate de mediul înconjurător  

� dezvolte opinii etice, în cunoştinţă de cauză, 

privind teme complexe  

 

să contribuie eficace 
cu 
� o atitudine întreprinzătoare  

� flexibilitate 

� independenţă 

fiind capabili s ă 

� comunice în moduri diferite, în situaţii 

diferite  

� lucreze în parteneriat şi în echipe  

� ia iniţiativa şi să conducă  

� aplice gândirea critică în contexte noi  

� creeze şi să dezvolte 

� rezolve probleme 

să înve ţe cu succes 
cu 
� entuziasm şi motivaţie pentru învăţare  

�  hotărârea de a atinge standarde înalte de 
performanţă  

� receptivitate la noi moduri de a gândi  

fiind capabili s ă 

� folosească abilităţile de citire, scriere, 
comunicare şi numeraţie  

� folosească tehnologia pentru a învăţa  

� gândească creativ şi independent  

� înveţe independent şi, ca parte a unui grup, să 
facă evaluări argumentate  

� facă legătura între şi să aplice diferite tipuri de 

învăţare în situaţii noi  
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Anexa 3 

Unit ăţi de abilit ăţi cheie în sistemul românesc  
 

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 

Limba străină modernă Limba străină modernă Comunicare într-o limbă 
străină modernă  

Lucrul în echipă Lucrul în echipă Gândire critică şi rezolvare 
de probleme 

Utilizarea TIC Utilizarea TIC Managementul relaţiilor 
interpersonale  

Igienă şi protecţia muncii Igienă şi protecţia muncii Comunicare 

Îmbunătăţirea învăţării şi 
performanţei personale  

Îmbunătăţirea învăţării şi 
performanţei personale 

Dezvoltarea carierei 
profesionale  

Comunicare şi numeraţie  Comunicare şi numeraţie Procesarea datelor 
numerice  

Rezolvarea problemelor  Asigurarea calităţii  Iniţierea unei afaceri  

Satisfacerea cerin ţelor 
clientului  

 Utilizarea computerului şi 
procesarea informaţiilor  

Organizarea locului de 
muncă  

  

Pregătirea pentru practică    

Tranziţia de la şcoală la 
locul de muncă  

  

 
Puteţi găsi informaţii suplimentare despre unităţile de abilităţi cheie din curriculum consultând 
Ghidul pentru integrarea abilităţilor cheie, care face parte din această serie de ghiduri pentru 
profesori, elaborate în cadrul proiectului PHARE.   
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Anexa 4  
 
Metode de predare şi învăţare care vin în sprijinul înv ăţării centrate 
pe elev 
 
Ca profesori, dispunem de o gamă largă de metode de predare şi învăţare.  Metodele 
indicate mai jos sunt unele dintre acelea care sunt în special folositoare pentru învăţarea 
centrată pe elev.  Trebuie să facem o selecţie atentă pentru a ne asigura că metoda este 
potrivită competenţei specifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activităţi ce 
presupun iniţiativă 

Activităţi de 
simulare a muncii 

Studii de caz şi 
scenarii reale 

Îndrumare şi 
instruire 

Grupuri 
conversaţionale 

Organizarea minţii 

Învăţarea prin 
descoperiri 

Brainstorming 

Interpretare de roluri 
bazate pe situaţii reale 

Prezentări 
pentru colegi 

A învăţa prin a 
face 

Muncă în grup 

Întrebare şi  
răspuns 

Discuţie 

Activităţi de rezolvare 
a problemelor 

Exerciţiu de îndeplinire a 
sarcinilor în ordinea priorităţii lor 

Analiza SWOT 

Ramificaţiile  
problemei 

Proiecte Vizite 

Jocuri 

Evaluarea pe baza 
unor criterii stabilite 

În ambele sensuri/ pe 
baza experienţei 

personale 
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Rapoarte în cadrul Proiectului PHARE 

Ghid pentru evaluarea flexibilă a proiectelor  

Ghid pentru proiectele centrate pe elev  

Strategii de predare care corespund stilurilor de învăţare individuale  

Politica ÎPT privind incluziunea elevilor cu CES  

� 



Proiect pentru înv ăţământul şi formarea tehnic ă şi profesional ă - România  

Septembrie 2005 Pagina 53 din 56 Student centred learning guide Rom final.doc 

 

Websites în englez ă 

www.qcue.adelaide.edu.au/clpd  Universitatea din Adelaide. Centrul pentru învăţare şi 
dezvoltare profesională  

www.bspp.org.uk/maize/maize.htm  Un exerciţiu interactiv despre cultivarea porumbului 

www.businessballs.com  O locaţie cu multe resurse despre predare şi învăţare  

www.cat.ilstu.edu/additional/active.php  Universitatea de stat din Illinois.  Strategii de 
învăţare activă  

www.cofc.edu/~seay/cb/simgames.html  Ideile unui profesor despre educaţie şi 
simulare/jocuri şi computere  

www.hayresourcesdirect.haygroup.com/Learning_Self-
Development//Assessments_Surveys/Learning_Style_Inventory/Overview.asp  Clasificarea 
stilurilor de învăţare potrivit lui Kolb 

www.http://apu.gcal.ac.uk/ciced/Ch06.html  Utilizarea eficace a metodelor de învăţare 
centrate pe elev  

www.http://lsn.curtin.edu.au/tlf/tlf2000/sparrow.html  Sparrow, L., Sparrow, H. şi Swan, P. 
(2000) 

www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm  Malcolm Knowles 

www.ldrc.ca/projects/miinventory/miinventory.php  Clasificare on line a inteligenţei multiple 

www.neiu.edu/~dbehrlic/hrd408/glossary.htm  Universitatea din Northeastern Illinois, Glosar 
de termeni 

www.vark-learn.com  Informaţii complete despre lucrările lui Fleming despre procesarea 
informaţiei, incluzând un chestionar on-line  

www2.gsu.edu/~mstswh/courses/it7000/papers/student-2.htm  Nanney, B.  

Websites în român ă 

http://www.didactic.ro/index.php?cid=materiale  

http://www.1educat.ro/resurse/resurse.html  1educat.ro – Resurse pentru furnizorii de 
educaţie – Instrumente utile pentru activitatea didactică   

http://www.1educat.ro/resurse/index.html  1educat.ro – Resurse pentru furnizorii de 
educaţie   

http://www.ad-astra.ro/research/view_publication.php?publication_id=948&lang=ro  AD 
Astra – Proiect online pentru comunitatea ştiinţifică – Provocările pedagogiei 
contemporane 

http://www.calificativ.ro/index.php  Calificative date profesorilor de către elevi şi părinţi 

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/it-technologies_rmn.pdf 

http://imagined.ise.ro/  Imaginar şi imaginaţie în educaţie 

http://imagined.ise.ro/educatie/curriculum.html  Imaginar, imaginaţie şi curriculum 

http://archive.tvet.ro/web/Eforie-09.2004/W3/Romana/  Metodologia învăţării centrate 
pe elev 

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/index.htm  Pedagogie. 
Alternative metodologice interactive 

http://www.svedu.ro/curs/tc/c2.html 

� 
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http://pedagogica.gq.nu/index.htm  Informaţii online pentru cadre didactice şi studenţi 

http://www.edict.ro/articole/e07-limbaj-educational.html  Dimensiuni psihologice ale 
limbajului educaţional 


