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“Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela  

Obiectivele de la Lisabona definesc profesorii și educația drept două dintre fundamentele solide ale 

unei societăți coerente și prospere. Un profesor puternic va forma cetățeni puternici. Un profesor care știe cum să-

i inspire pe elevi și cum să promoveze schimbarea va reuși să-i pregătească eficient pe elevi pentru multitudinea 

de provocări pe care o aduce viitorul. 

 Într-o lume în continuă schimbare, profesorii sunt tot mai responsabili pentru propria dezvoltare, să participe 

la cursuri de formare prin care pot deveni vectori ai schimbării în școlile lor, pot iniția și coordona procesele de 

schimbare din activitatea lor și, de asemenea, își pot aduce aportul la evoluția elevilor. De aceste capacități au dat 

dovadă inspectorii implicați în proiectul Leadership and Inclusion for Inclusive Schools dezvoltat prin cele două 

cursuri: Creative and Diverse Assessment Methods for Education in the 21st Century – Islanda şi The Teacher as 

a Change Agent – Norvegia. 

Cei 7 inspector, participând la cursurile de formare au trăit o experiență de învățare intensă, și unică, în 

care au dobândit noi competențe profesionale, necesare unui cadru didactic din secolul XXI, respectiv competențe 

de a lucra în echipă cu alți participanți proveniți din alte culturi educaționale. Dacă prin cooperarea norvegiană s-

au arătat și probat, deopotrivă, metode și tehnici de formare eficientă, inovative, subliniind mai clar rolul de facilitator 

și îndrumător al profesorului, în experiența islandeză au fost demonstrate noi căi de abordare ale conceptului de 

interculturalitate, devenite practice prin metode dedicate punerii în valoare a elevului, respectiv metodele de 

evaluare utilizate în actul educațional. 

Utilizând limba engleză pe toată perioada activităților, participanții și-au îmbunătățit semnificativ nivelul de 

comunicare în limba engleză. Prin a trăi câteva zile, respectiv prin a călători și vizita o țară din nordul Europei, pe 

plan personal, a însemnat o adevărată provocare participanților.   

Prof. MADÁR Júlia 

INTRODUCERE 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf
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Class Atmosphere and Intercultural Education – Atmosfera în clasă și educația interculturală 

 

Prof. ZÁGONI Imola – Éva 

Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare 

  Inspectoratul Școlar Județean Covasna 

 

În perioada 1 – 6 decembrie 2019 am participat la cursul de formare Creative and Diverse 

Assessment Methods for Education in the 21st Century organizat de Centrul de formare InterCultural 

Iceland  în Borgarnes, Islanda. Inspectoratul Școlar Județean Covasna a fost beneficiarul progamului intitulat 

“Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme in Romania” (Programul 

de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România) finanțat prin granturile SEE 2014-2021, 

care a facilitat accesul inspectorilor școlari la activitățile de formare profesională în țările din Europa de Nord. 

Temele abordate în cadrul acestui curs de formare au fost: Atmosfera în clasă; Ce este educația 

interculturală și clasa interculturală?; Utilizarea unor metode de învățare cooperativă pentru a discuta despre 

abilități și competențe cheie necesare pentru secolul XXI; Care sunt cele mai utile metode de predare pentru 

dezvoltarea competențelor cheie?; Încercarea unor metode de învățare cooperativă; Evaluarea într-un grup 

eterogen (divers) de elevi; Evaluare pentru învățare sau evaluarea învățării?; Ce evaluăm, unde, cum și de 

ce?; Exemple de evaluare creativă; Lucrul cu rubrici (ca metodă de evaluare a activității elevilor). Totodată, 

în cadrul cursului s-a realizat și o vizită la liceul din Borgarnes.  

Dintre aceste teme enumerate mai sus, am ales să prezint rolul creării unei atmosfere pozitive în 

clasă, a unei atmosfere care facilitează învățarea, precum și ce înseamnă o clasă interculturală. Cred că 

toate cadrele didactice sunt de acord cu faptul că crearea unei atmosfere deschise, propice pentru 

dezvoltarea personalității elevilor este unul dintre cele mai importante aspecte care ține de personalitatea, 

de tactul pedagogic și de pregătirea metodică și psihopedagogică a fiecărui cadru didactic. Crearea unei 
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atmosfere pozitive, stimulative este la fel de importantă precum alegerea metodelor de predare-învățare-

evaluare și alegerea conținuturilor (Guðrun Petursdottir – formator ICI Iceland). Elevul trebuie să dorească 

să învețe, iar rezultatele învățării sunt mai vizibile dacă elevul vrea să învețe, decât învățarea prin 

constrângere. Crearea unei atmosfere pozitive în clasă este o componentă esențială a predării-învățării. În 

cadrul inspecțiilor școlare realizate în județ și prin discuțiile purtate cu elevii și cu părinții în cadrul acestor 

inspecții, s-a constatat că numărul copiilor care sunt dornici să învețe scade de la an la an. Această problemă, 

dezinteresul în ceea ce privește școala, are o multitudine de cauze, unul dintre acestea fiind, cu siguranță, 

atmosfera stresantă în clasă. O atmosferă negativă în clasă duce la scăderea motivației elevilor, la inhibarea 

acestora, iar învățarea nu dă rezultate satisfăcătoare, deoarece un elev stresat, anxios nu dă randament și 

nu se dezvoltă. Eșecul școlar duce la absenteism și, în cele din urmă, la abandon școlar.  

 În secolul XXI, prin schimbarea paradigmei educaționale, accentul în predare-învățare-evaluare s-a 

mutat de la activitățile centrate pe profesor (profesorul atotștiutor, magister ex cathedra) la activitățile centrate 

pe elev, prin utilizarea unor metode moderne, activ-participative. Comisia Internațională pentru Educație a 

identificat patru obiective cheie pentru secolul XXI: a învăța să înveți, a învăța să trăiești,  a învăța să faci și 

a învăța să trăiești împreună cu alții.  

Printr-o activitate de brainstorming, în cadrul cursului de formare din Islanda participanții au căzut de 

acord că factorii care contribuie la o atmosferă stimulativă, pozitivă, deschisă într-o clasă sunt următoarele: 

respect reciproc, cooperare, motivație, concentrare (focus) pe problemă, predictibilitate, comunicare 

eficientă, încurajare, interacțiune, sentimentul de apartenență la un grup și acceptare de către acesta, 

disciplină și încredere. Pentru a obține disciplină este nevoie de o abordare de jos în sus din partea 

profesorului, adică disciplina să nu fie impusă de sus (din partea cadrului didactic autoritar) ci să vină de jos, 

din partea elevilor. Elevii vor respecta adultul care discută cu ei, care este interesat de problemele lor și care-

i sprijină. Pentru a putea câștiga cooperarea elevilor, regulile clasei trebuie negociate cu elevii și nu impuse 

de cadrul didactic. 
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Încrederea într-un grup de elevi se poate construi prin jocuri de inter-cunoaștere cum ar fi de exemplu 

metoda caruselului și metoda jocului bingo, și prin diverse activități de team-building. Un climat de siguranță 

și încredere, o atmosferă pozitivă stimulează angajamentul elevilor și este construită împreună cu elevi, 

ambele părți (elevii și profesorul) contribuind la crearea unui mediu propice pentru predare și învățare. 

Asigurând un climat favorabil învățării va duce la elevi deschiși, implicați în activități, cu o atitudine proactivă, 

ceea ce înseamnă implicit și profesori împliniți și părinți mulțumiți.   

Societatea multiculturală/ clasa multiculturală și societatea interculturală/ clasa interculturală 

„Nu diferențele dintre noi ne despart. Ci incapacitatea noastră de a recunoaște, a accepta și a sărbători acele 

diferențe.” (Audre Lordes) 

În cazul societății / clasei multiculturale, conceptul de cultură este definită într-un mod mai îngust și se 

bazează pe idei generalizate despre cultura națională (stereotipuri). Diversitatea este conectată mai degrabă 

cu naționalitatea decât cu  individul în general și accentuează  diferențele și nu ceea ce au în comun diferiți 

indivizi.  

În cazul societății sau clasei interculturale însă, conceptul de cultură este definită 

într-un mod mai larg și, astfel, toate societățile, toate școlile și toate clasele sunt interculturale, deoarece se 

compun din indivizi cu medii culturale și familiale diferite. De asemenea, indivizii din societate sau elevii dintr-

o clasă au sisteme de valori diferite, atitudini și experiențe de viață diferite, situații materiale diferite, educație 

diferită, cunoștințe, viziuni și opinii diferite, interese și gusturi diferite. Totodată diferă vârsta, sexul, religia 

acestora etc. Diversitatea într-o societate sau clasă interculturală este un beneficiu. Astfel, societățile care 

au diversitate redusă se află în risc de stagnare („În diversitate există frumusețe și există putere” – Maya 

Angelou). 

Educația interculturală nu este o materie specifică sau o formă specială de educație, ci acoperă toate 

nivelurile sistemului de învățământ. Presupune că elevii învață unul de la celălalt printr-o interacțiune foarte 

bine structurată și nu doar de la cadrul didactic. Educația interculturală este necesară chiar dacă nu există 
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elev imigrant în clasă, precum în foarte multe cazuri în țările din Europa de Nord și Vest. Educația 

interculturală are dimensiuni diferite  - cunoștințe, abilități și atitudini: 

- Cunoștințe - ce dorim ca elevii noști să învețe și să înțeleagă? 

- Abilitățile și competențele sunt importante pentru a putea trăi într-o societate diversă; 

- Atitudini față de diversitate.  

Unul dintre obiectivele educației interculturale este competența interculturală. Ce înseamnă aceasta? 

Care sunt competențele și abilitățile de care avem nevoie pentru a trăi și a prospera într-o societate 

interculturală/ pluralistică? Răspunsul la această întrebare este similar fie dacă vine din partea profesorilor, 

fie dacă îi întrebăm pe elevii noștri. Aceste competențe și abilități sunt: gândire critică (abilitatea de a selecta 

informațiile corect), mentalitate deschisă, toleranță și acceptare, flexibilitate și adaptabilitate la schimbări 

(reziliență), abilitate de a lucra în echipă, abilități de comunicare, acceptarea schimbării, încredere în sine, 

creativitate, răbdare, reflecție de sine, conștiința de sine, competențe de cooperare, abilități de gestionare 

eficientă a conflictelor, inițiativă, muncă independentă (care nu este egală cu munca individuală).  

 Dacă ar fi să solicităm elevilor noștri să ierarhizeze aceste competențe și abilități, cu siguranță ar 

pune pe primele locuri comunicarea, cooperarea, flexibilitatea, inițiativa și munca independentă. Putem 

observa că, de asemenea, majoritatea angajatorilor de pe piața muncii, pe lângă o anumită specializare în 

domeniu solicită de la viitorii angajați tocmai aceste competențe și abilități. Ca o concluzie am putea afirma 

că rolul cadrului didactic în secolul XXI (într-o societate interculturală) nu mai este acela de a dota elevul cu 

diverse cunoștințe și informații, ci acela de a forma tineri responsabili, care au spirit de inițiativă și 

antreprenoriat, care sunt capabili să se adapteze la o societate în schimbare continuă, și care dobândesc în 

anii de școală  acele „abilități de viață” care-i ajută să devină tineri fericiți, cu încredere în sine și în propriile 

forțe. 
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Cooperative learning – Învățarea prin cooperare, metodă de învățare creativă  
 

Prof. ȘTEFU Marcela  

Inspector școlar general adjunct 

Inspectoratul Școlar Județean Covasna 

 

 

Prin participarea la cursul de formare Creative and Diverse Assessment Methods for Education 

in the 21st Century organizat de Centrul de formare InterCultural Iceland  în Borgarnes, Islanda,  alături de 

alți 24 cursanți din România, Spania, Estonia, Portugalia, Lituania, Germania, Ungaria, profesori sau 

reprezentanți ai unor ONG-uri din domeniul educațional, am avut bucuria de a trăi o experiență de învățare 

intensă și unică, în care am dobândit noi competențe profesionale, atât de necesare unui cadru didactic din 

secolul XXI, mulțumindu-le, pe această cale, formatorilor: Guðrún Pétursdóttir și Cherry Hopton, ambele fiind 

sociolog, profesor și formator de profesori. 

Experiența de învățare a fost intensă datorită dinamicii și varietății programului, a grupului și unică 

datorită strategiilor de abordare a unor subiecte noi, de mare interes, dar și a materialelor folosite. 

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilități pentru a 

se adapta și a prospera într-un mediu aflat în rapidă schimbare, însă, de cele mai multe ori, schimbările din 

clasă sunt foarte încete comparativ cu cele tehnologice. 

Pentru profesorul secolului XXI, strategiile didactice folosite pentru formarea și îmbunătățirea 

competențelor cheie ale elevilor (în număr de 8), stabilite  de către Consiliul Europei pentru a oferi oamenilor 

oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv: cooperare, comunicare, gândire critică și creativă, 

inițiativă, muncă în echipă, cetățenie, rezolvarea problemelor, furnizarea de capital cultural, reprezintă o 

adevărată provocare. 



12 

 

Un profesor foarte bun înțelege că nu este suficient să-și cunoască disciplina/disciplinele. Are rolul 

de a-i instrui pe elevi, de facilitator al învățării prin implicarea, entuziasmarea și inspirarea elevilor săi, prin 

crearea condițiilor în care aceștia vor dori să învețe.  

Profesorul are posibilitatea de a-și structura cursurile într-unul dintre următoarele moduri: 

• Competitiv – în care elevii participă la activități de tip ”câștigi – pierzi” cu scopul de a stabili cine 

este mai bun, de a realiza o ierarhie; 

• Individual – în care elevii sunt antrenați în activități individuale pentru a atinge scopuri diferite de 

restul colegilor; 

• Cooperativ – în care elevii lucrează împreună pentru a atinge scopuri comune care ar fi greu de 

atins într-o activitate individuală sau competitivă. 

”Învățarea cooperativă este o metoda didactică bazată pe organizarea, funcție de obiective 

operaționale bine stabilite, a unei munci colective fondate pe complementaritate, orientată spre 

asigurarea aspectului social al învățării şi care vizează dezvoltarea deprinderilor de comunicare 

interpersonală, a interacţiunilor, competenţelor și comportamentelor sociale ale elevilor” (Bocos, M., 

2002, p.211). 

Învățarea prin cooperare presupune acțiuni conjugate ale membrilor binomului educațional (elevi - 

profesor) în atingerea scopurilor comune prin influențe de care beneficiază toți cei implicați. 

Colaborarea se axează pe sarcini, iar cooperarea pe procesul de realizare a sarcinii. Cooperarea 

este o forma de interacțiune superioară în cadrul învățării, incluzând colaborarea. 

Cooperarea presupune colaborarea; cu toate ca cele doua noțiuni sunt sinonime, putem face unele 

delimitări de sens, înțelegând prin colaborare o forma de relații între elevi, ce consta în soluționarea 

unor probleme de interes comun, în care fiecare contribuie activ și efectiv, iar prin cooperare o forma 

de învățare, de studiu, de acțiune reciprocă, interpersonală, cu durată variabilă care rezultă din 

influențările reciproce ale celor implicați. 
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Munca în echipă dezvoltă capacitatea elevilor de a lucra împreună - o competență importantă pentru 

viața și activitatea viitorilor profesioniști și cetățeni. Învățarea prin cooperare determină dezvoltarea 

personală prin acțiuni de autoconștientizare în cadrul grupurilor mici. Aceasta solicita toleranță față 

de modurile diferite de gândire și simțire, valorificând nevoia elevilor de a lucra împreuna, într-un 

climat prietenos, de susținere reciprocă. În același timp, învățarea prin cooperare reprezintă un mod 

de a practica competențele interculturale, să descompui stereotipuri și să oferi tuturor un acces mai 

bun la procesul de învățare. 

În noua paradigmă educațională, profesorul trebuie să-și cunoască mai bine elevii și să le faciliteze 

învățarea cu ajutorul metodelor activ-participative, de învățare prin cooperare, punându-i în situații 

experențiale concrete. Prin această metodă elevii nu vor acumula pur și simplu idei și informații noi, 

ei vor crea ceva nou cu acestea.  

Într-un climat de siguranță, de încredere, de suport și de respect reciproc, creat în sala de clasă, 

rolul profesorului în timpul învățării prin cooperare este de a observa cum lucrează fiecare membru 

al grupului și de a răspunde solicitărilor acestora. 

Pentru dezvoltarea creativității elevilor, pentru evaluarea cunoștințelor și pentru dezvoltarea 

competențelor, pentru realizarea unor materiale sau produse diferite într-un interval scurt de timp, 

profesorul grupează elevii în grupuri eterogene bine structurate, conform statutului și abilităților.  

A crea ceva nou este vital în activitatea de învățare. 

În activitățile de învățare prin cooperare, elevilor li se propun sarcini de lucru provocatoare, ele 

debutează cu probleme pentru a căror rezolvare elevii trebuie să adune informații și idei pertinente. 

Elevii vor lucra împreună pentru atingerea obiectivelor comune. În învățarea cooperativă 

participarea elevilor în cadrul grupului se evidențiază prin rolurile specifice ce le-au fost atribuite de 

către profesor. Fiecare grup de elevi este format din cinci membri, toți fiind responsabili cu 

înțelegerea sarcinilor atribuite și cu înțelegerea temei/subiectului. 

Când nu este posibilă această grupare, rolurile pot fi combinate. 
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Rolurile sunt scrise de către profesor pe cartoane/etichete diferit colorate. Nu există un leader al 

grupului, fiecare elev având rolul său special. Acestea sunt: 

1. Facilitator/organizator 

• te asiguri că fiecare membru al grupului lucrează/muncește 

• te asiguri că toată lumea cooperează și că toți au șansa de a-și exprima ideile 

• poți chema profesorul dacă nimeni din grup nu știe răspunsul 

• întrebi dacă fiecare membru al grupului a înțeles cu claritate ce este de făcut 

• poți decide care este următoarea persoană ce participă la discuție 

2. Reporter 

• notezi răspunsul membrilor grupului 

• discuți cu membri grupului despre ce ar trebui să fie raportul 

• faci rezumatul sarcinii pentru a prezenta raportul în fața clasei 

• reprezinți grupul la discuțiile ulterioare și spui ce au făcut și cum ați lucrat împreună 

• organizezi prezentarea și te asiguri că fiecare membru al grupei are propria sarcină 

3. Manager de materiale 

• tu ești singurul care poate pleca de la locul tău pentru a lua/ a obține materialele necesare 

grupului 

• tu predai lucrarea realizată 

• te asiguri că toate materialele sunt returnate de unde le-ai luat 

4. Planificator/cronometrezi 

• stabilești un interval de timp pentru activitățile planificate 

• vă asigurați că grupul dumneavoastră este avertizat când petrece prea mult timp la o singură 

sarcină 

• stai cu ochii pe cronometru și stabilești când se oprește o activitate/sarcină 

5. Armonizator 
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• îi încurajezi elevii din grupul tău să își aducă contribuțiile și să lucreze împreună într-un mod 

adecvat 

• încurajezi membrii grupului tău să se ajute reciproc 

• îi complimentezi pe elevii grupului tău atunci când se descurcă bine 

• te asiguri că nimeni nu este abandonat 

Prin învățarea cooperativă, în clasă sunt evitate atitudinile discriminatorii, toți elevii sunt încurajați 

să participe la activități, să colaboreze în căutarea unor rezultate benefice pentru ei și pentru ceilalți 

membri ai grupului, fiind valorificată propria lor învățare, experiența. 

Printre avantajele învățării cooperative se regăsesc: 

• Promovează responsabilitatea individuală și de grup. Toți membrii grupului trebuie să-și 

îndeplinească sarcina astfel încât grupul să atingă obiectivul propus, pe lângă încurajarea, îngrijirea 

și sprijinirea celor aflați în dificultate. Fiecare grup trăiește propriul ritm de învățare aprofundând în 

mod colectiv o problemă dificil de rezolvat; 

• Promovează egalitatea și participarea. Învață unii de la ceilalți, se încurajează, își 

împărtășesc cunoștințele, se sprijină și se ajută în rezolvarea sarcinilor, ceea ce va genera  

sentimente pozitive față de colegi și de o mai mare acceptare a diversității. Toți membri grupului 

participă la luarea deciziilor și indiferent de nivelul lor de pregătire la disciplina respectivă, 

dobândesc încredere în forțele proprii, le crește stima de sine; 

• Îmbunătățirea competențelor sociale și intelectuale. Această metodă de învățare îi ajută să 

își exprime acordurile și dezacordurile, să respecte rândul în timpul discuției, să asculte colegii din 

grup, să ceară și să ofere ajutor, să lucreze în echipe, să ia în considerare punctul de vedere al 

interlocutorului; 

• Dezvoltarea unei atitudini critice. Împreună cu profesorul, după prezentarea lucrării în fața 

clasei, trebuie să analizeze modul în care fiecare partener a fost implicat în muncă, daca au atins 

obiectivele stabilite și se fac unele propuneri de îmbunătățire a activității. Rezultatul comun al 
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activității întregului grup depinde nu numai de calitatea muncii fiecărui elev, ci și de capacitatea lor 

de a coopera și de a se autocontrola. 

 

Etapele învățării cooperative/prin cooperare 

Învățarea prin cooperare presupune o muncă dinamică, ale cărei etape, care se intercondiționează 

și, într-o anumită măsură, se întrepătrund, ar putea fi cele de mai jos: 

• Realizarea de destructurări cognitive, etapa în care membrii grupului se confruntă cu sarcinile 

cooperative, acceptă formularea diferitelor idei, descompunerea, disecarea și confruntarea 

lor, dezbaterea, pentru a face posibilă circulația și confruntarea valorilor. 

• Reflecția si tatonarea, etapă care constă în luarea inițiativei de către membrii grupului, care se 

angajează într-un proces de reflecție, căutare, tatonare, cercetare și învățare, cu toate cunoștințele de care 

dispun (este necesar ca acestea să nu le permită să rezolve problema imediat, altfel, interacțiunea nu își are 

sensul). 

• Realizarea de interacțiuni și schimburi verbale între membrii grupului și între aceștia și profesor 

pentru sedimentarea ideilor. Calitatea învățării prin cooperare depinde de calitatea dezbaterii democratice 

dintre elevi prin dubla exigență a rigorii intelectuale și a eticii comunicaționale.  

• Structurarea/construcția colectiva a noii cunoașteri în cadrul unei dezbateri-colective și a unui bilanț 

colectiv, susceptibile de a contribui la introducerea de noi achiziții/cunoștințe, competențe, comportamente, 

asupra cărora se va putea purta un dialog în vederea organizării, sistematizării și consolidării noului. 

Elizabeth G. Cohen, profesor la Syracuse University și specialist în învățarea prin cooperare, 

evidențiază faptul că metodele structurate sunt utile pentru clasele eterogene din punct de vedere cultural, 

social și economic. Când elevii lucrează în grupuri mici, sunt puși în situația de a vorbi și de a lucra împreună, 

fiind în același timp resurse unul pentru celălalt. 
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Rubrics – Rubrici – ca metodă de evaluare a activității elevilor  
 

Prof. MADÁR Júlia 
Inspector școlar pentru proiecte europene  

Inspectoratul Școlar Județean Covasna 

 

În perioada 1 – 6 decembrie 2019 am participat la cursul de formare Creative and Diverse 

Assessment Methods for Education in the 21st Century organizat de Centrul de formare InterCultural 

Iceland  în Borgarnes, Islanda.  

La acest curs am studiat, printre multe altele, și despre metode moderne de evaluare, cum ar fi de 

exemplu utilizarea rubricilor. Rubricile sunt un set de criterii pentru a evalua/nota activitatea elevilor. În 

general, rubricile conțin, criterii de evaluare, definiții de calitate pentru aceste criterii la anumite niveluri de 

realizare și o strategie de notare. Acestea sunt adesea prezentate în format de tabel și pot fi folosite de 

profesori la notare, precum și de către elevi. 

Există o serie de site-uri pe internet care ajută cadrele didactice să realizeze foarte ușor rubrici pentru 

a evalua eficient activitatea elevilor. Rubricile ajută profesorul să-și accentueze așteptările, să definească 

clar ce anume va fi evaluat și să descrie în ce mod va fi evaluat acesta. Dacă elevii cunosc standardele 

perfecțiunii, acest lucru îi ajută să realizeze ce trebuie să facă ca să reușească.  

Pentru a putea evalua activitatea elevilor rubricile trebuie să fie clare, concrete. Totodată, rubricile 

trebuie puse la dispoziția elevilor înainte de începerea activității, deoarece astfel elevii vor ști din timp cum 

vor fi evaluați, precum și ce trebuie să facă să obțină un rezultat cât mai bun. Rubricile pot include atât 

aspecte teoretice, cât și aspecte practice, precum și competențe interculturale. Atât elevii, cât și profesorii ar 

trebui să folosească rubrici.  

Rubricile pot fi utilizate cu mai multe scopuri, de exemplu: 

- pentru a comunica așteptările pentru o evaluare, pentru a clarifica standardele; 
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- pentru a evalua sau nota produsele finale ale elevilor; 

- pentru a evalua comportamentul elevilor; 

- pentru a descrie niveluri de calitate; 

- pentru a obține feedback legat de progres; 

- pentru autoevaluare; 

- pentru a evalua competențe interculturale; 

- pentru evaluări formative și sumative; 

Prin rubrici bine realizate elevii vor fi capabili să-și evalueze obiectiv calitatea muncii proprii, astfel rubricile 

pot funcționa ca un ghid pentru calitate.  
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 Rubrica de autoevaluare - Curs / lucru în grup  (exemplu) 

Criterii de evaluare 0 puncte 1 puncte 2 puncte 3 puncte 
Punctajul 

meu 

Gestionarea 

timpului 

Am ajuns la oră când 

lecția s-a terminat 

Am ajuns la oră cu 15-20 

de minute întârziere 

Am ajuns la oră cu câteva 

minute întârziere 

Am ajuns la timp la oră  

Împărtășirea 

informațiilor 

Nu am împărtășit nicio 

informație cu echipa 

Am împărtășit puține 

informații cu echipa 

Am împărtășit câteva 

informații utile cu echipa 

Am împărtășit o mulțime 

de informații utile cu 

echipa 

 

Participarea la 

sarcinile de lucru 

Nu am participat la nicio 

sarcină de lucru 

Am participat mai puțin de 

jumătate din timp la 

sarcini  

Am participat mai mult de 

jumătate din timp, dar nu 

la toate sarcinile  

Am participat la toate 

sarcinile  

 

Contribuție la 

atmosfera de grup 

Am socializat doar cu 

colegii de grup pe care îi 

cunoșteam deja foarte 

bine 

Am socializat în principal 

cu colegii de grup pe care 

îi cunoșteam deja foarte 

bine 

Am încercat să socializez 

cu colegii de grup, dar de 

obicei am discutat cu 

aceiași oameni 

Am făcut un efort pentru a 

socializa cu toată lumea 

 

Ascultând alți 

membri ai grupului 

Nu am ascultat alți 

membri ai grupului; am 

rezolvat sarcinile după 

capul meu. 

Nu am ascultat prea des 

ideile sau sugestiile altor 

membri ai grupului 

Aproape tot timpul am 

ascultat ideile și sugestiile 

altor membri ai grupului  

Am ascultat întotdeauna 

cu atenție ideile și 

sugestiile altor membri ai 

grupului și i-am dat timp 

să se exprime 

 

Primirea feedback-

ului 

Am intrat în defensivă ca 

răspuns la feedback-ul 

primit 

Am arătat puțin interes cu 

privire la feedback-ul 

primit, și am ignorat ideile 

de îmbunătățire a 

activității mele 

Am luat în considerare 

feedback-ul primit, și am 

arătat interes pentru ideile 

îmbunătățire a activității 

mele 

Am răspuns clar, articulat 

la feedback-ul primit, și 

am luat în considerare 

modalitățile de 

îmbunătățire a activității 

mele actuale sau viitoare 

 

Asigurarea 

feedback-ului 

Nu am oferit niciun 

feedback 

Am dat feedback limitat 

atunci când am fost 

solicitat 

Am dat feedback 

nesolicitat de mai multe 

ori, dar cu puține sugestii 

de îmbunătățire atunci 

când a fost nevoie 

Am oferit feedback de 

susținere, detaliat și clar, 

cu sugestii de 

îmbunătățire atunci când 

a fost nevoie 

 

Atenție și respect 

Mi-am verificat telefonul 

de multe ori în timpul 

activității 

Am verificat ocazional 

telefonul în timpul 

activității 

Am verificat telefonul o 

dată sau de două ori în 

timpul activității 

Telefonul meu era oprit în  

timpul orei, cu excepția 

traducerii sau a verificării 

timpului 

 

Adăugați 1 punct dacă următoarea afirmație este adevărat în cazul Dvs.: Am făcut tot posibilul.  

PUNCTAJ FINAL  
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The Teacher as a Change Agent 

Partener european:  

Newschool AS 

Oslo - Norvegia, 2-6 decembrie 2019 
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Vision backcasting – how to design transformational education 

 
prof. KISS IMRE 

Inspector școlar general, IȘJ Covasna 

 

Cursul din Norvegia a avut mai multe etape care (am înțeles la final) au țintit cel mai important lucru: cum 

transformăm un vis într-un proiect cu finalități realizabile. Am construit echipele și apoi ne-am identificat visul. 

Apoi am început să parcurgem etapele pentru a ajunge la ceea ce am numit noi „final roșu”, axându-ne pe 

IMPLICARE și COERENȚĂ! 

Iată cum: 

Originile acestui cadru se află în eforturile depuse pe parcursul unui an de către KAOSPILOT care a fost rugat 

să-l proiecteze pentru industriile Bio & Med-tech. Acest cadru permite dezvoltarea oricărui program educațional, 

a unei strategii de învățare sau a unui cadru curricular. Sunt vizate deopotrivă cunoștințe și abilități, dar și 

atitudini și mentalități necesare pentru dezvoltarea personală. 

Voi prezenta, în continuare, acest cadru: Procesul este împărțit în 4 

etape: 

 Etape divergente (deschise, nu se cenzurează nimic) 

01. De ce facem acest lucru? Care sunt nevoile și viziunea? 

02. Cui se adresează programul? Care sunt conținuturile? Care sunt 

obiectivele propuse? 

Etape convergente (se alege, se selectează) 

03. Stabilirea obiectivelor generale, a conținuturilor și a grupurilor țintă 
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04. Prezentarea proiectului/ programului 
Rezultatul: Se va ajunge la un schelet al unui program 

educațional sau al unei strategii care poate fi dus cu ușurință 

înainte și prezentat liniar sub forma unui curriculum sau a unei 

descrieri detaliate a unui program, care va include nu doar 

cunoștințele și abilitățile care trebuie atinse, ci și atitudinile 

necesare pentru a le executa.  

Este o călătorie de învățare, (aventura potențială în tandem cu 

conținutul de învățare). Acest proces este introdus, 

experimentat și învățat ca parte a unei serii educaționale de tipul „Distrează-te, fii îndrăzneț, fii curajos, 

identifică-ți aliații, invită-i la actul de creație și determină schimbarea!” 

În primul rând, trebuie se constituie echipa. Și aici, importantă este mentalitatea membrilor echipei. Cel mai 

bun program se naște din diversitatea de opinii. Importante sunt deschiderea către nou, către schimbare, 

abordarea de tipul „totul este posibil”. Echipa trebuie să se 

angajeze la un mod de lucru centrat pe rezultate, cuvintele de 

ordine fiind „DA ȘI” nici într-un caz  ”NU, DAR…”. 

În construirea echipei, pot fi adresate membrilor, întrebări de tipul: 

• De ce suntem aici? Ce vom face ca o echipă – ce vom livra? 

• Vrem să lucrăm împreună? 

• Ce pot oferi eu ca persoană fizică? (Folosiți-vă experiența 

completă) 

• Care sunt așteptările noastre? 

• Suntem cu toții centrați pe obținerea de rezultate? 

• Ce dorim să explorăm, să proiectăm?  
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ETAPE DIVERGENTE: 

ETAPA 1. DE CE FACEM ACEST LUCRU? CARE SUNT NEVOILE ȘI VIZIUNEA? 

Odată echipa constituită, începe explorarea… 

Se începe cu stabilirea viziunii care ar trebui să reflecte contextul actual și viitor la nivel profesional și social. O 

declarație de tip viziune este o propoziție care descrie clar și inspirațional, pe termen lung, schimbarea dorită, 

rezultatul sau impactul care rezultă din program. Cuvinte cheie: inspirațional; clar și concis; memorabil; specific, 

realizabil. Viziunea reprezintă un punct de plecare și poate fi revizuită și optimizată după fiecare pas parcurs. 

Fiecare membru al echipei scrie un cuvânt (sau propoziție scurtă), pe câte un post-it, pentru fiecare dintre 

competențele, capacitățile, abilitățile, sarcinile, responsabilitățile, abilitățile, mentalitatea, impactul, experiența 

care reprezintă rezultatul așteptat al programului, pentru a crea o viziune. 

ETAPA 2. CUI SE ADRESEAZĂ PROGRAMUL? CARE SUNT CONȚINUTURILE? CARE SUNT 

OBIECTIVELE PROPUSE? 

Acum, se trece la analiza aprofundată: Care sunt 

cunoștințele, abilitățile și atitudinile care trebuie să fie 

învățate, explorate, aplicate, și ancorate în timpul 

programului. Se dorește, în acest moment, cantitate 

si calitate. Totul este posibil. Se scriu cuvinte pe 

post-it-uri care se lipesc pe cadru.  

Este momentul potrivit pentru a explora ceea ce 

înseamnă SUCCES! Se poartă o discuție în jurul 

succesului și a căilor de măsurarea acestuia în timpul 

programului și după program. Se explorează 

modalitățile tradiționale, creative și noi de testare, 

evaluare, marcare și, cel mai important, de executare și învățare. Este foarte important aici să se acorde atenție 
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explorării modului în care s-ar putea evalua gradul de dezvoltare personală, în timpul programului și după 

program. Fiecare membru al echipei notează pe post-it-uri cât mai multe cuvinte reprezentative. 

În continuare, se stabilesc abilități, cunoștințe și atitudini formate în timpul procesului de până acum, care ar 

putea fi adăugate pe lista de pe cadru. Este indicat să se aibă în vedere munca în echipă, colaborarea, 

facilitarea, leadership-ul, comunicarea și ascultarea, rezolvarea problemelor, limbajul comun, sprijinul reciproc, 

încrederea, curaj ul etc. 

Din nou, se dorește cantitate și calitate într-o abordare deschisă și divergentă de "visare". Se enumeră tot ceea 

ce se dorește, se aude și este necesar pentru a duce la îndeplinire programul. Această etapă, ar trebui să aibă 

ca rezultat aproximativ 200 - 250 post-it-uri pe diagramă. 

 

ETAPE CONVERGENTE 

ETAPA 3: 

STABILIREA 

OBIECTIVELOR 

GENERALE, A 

CONȚINUTURILOR 

ȘI A GRUPURILOR 

ȚINTĂ 

 

Se aleg cel puțin 8 lucruri (rescrise pe post-it-uri) relevante pentru 

grupul țintă. 
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ACUM SE CREEAZĂ CONȚINUTUL  ȘI SE STABILESC OBIECTIVELE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 4:  

PREZENTAREA 

Se obțin toate elementele necesare finalizării programului. El poate fi prezentat. În acest moment se face și o 

analiză a posibilelor riscuri. 
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Acum visul se transformă în plan! - cum construim o echipă? Aplicarea de metode 

ludice 
prof. FARKAS CSABA ISTVÁN 

Inspector școlar, IȘJ Covasna 

 

Construirea unei echipe este un proces. Înseamnă să înțelegi niște principii 

importante. Formarea unei echipe trebuie să aibă în vedere câteva 

elemente: orientare, formare, coordonare, consensualizare. În Oslo, la un 

curs de formare excepțional, am învățat cum să construiești o echipă, 

pornind de la un joc. Un joc cu lego. Când ne-am așezat la masă și am 

văzut grămada de piese de lego, m-am întrebat, ce vom face? Dăm în 

mintea copiilor? Răspuns: DA! Și bine facem, pentru că este grozav! 

Vă ofer, în continuare, descrierea jocului: 

Exercițiul LEGO –- partea 1 

Scop: a forma aptitudini de lucru în echipă: colaborare, acțiune, adaptare, 

conducere, performanță și deschidere în cadrul unor procese inovatoare.. 

Interval temporal: aprox. 45 - 60 minute pentru partea 1 și 2 a exercițiului 

Materiale necesare: o mulțime de piese LEGO în diferite culori + mese/ 

plăci pentru a construi pe ele. 

Descrierea activităților:  

1. Atribuirea sarcinilor secrete 

Se stabilesc 12 sarcini, astfel încât într-un grup nu pot fi cooptați pentru a rezolva sarcinile secrete, mai mult 

de2 participanți.  

Sarcinile secrete sunt scrise pe fâșii de hârtie. 
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Vor fi stabilite sarcini de tipul: 

1. Ești singura persoană care are voie să așeze piese în primele 3 straturi ale structurii. 

2. Tu trebuie să te asiguri că straturile al 3-lea și al 4-lea din structură conțin doar piese galbene. 

3. Trebuie să te asiguri că straturile 2 și 6 din structură sunt formate din exact 8 piese. 

4. Ești singura persoană care poate construi straturile 5 și 6 ale structurii. 

5. Tu trebuie să te asiguri că în straturile 3 și 5 ale structurii sunt folosite un maxim de 8 de piese. 

6. Trebuie să te asiguri că construcția este finalizată cât mai repede posibil. 

7. Ești liderul grupului. 

8. Tu trebuie să te asiguri că structura constă din cel mult, 8 straturi de piese. În cazul în care structura 

tinde să depășească 8 straturi, trebuie să te asiguri că se construiesc numai straturile de sub 8. 

9. Tu trebuie sa te asiguri că în straturile 1, 6 și 8 nu apar alăturate două piese de aceeași culoare. 

10. Trebuie să te asiguri că tu și doar 2 alte persoane construiesc în straturile 4 și 8. 

11. Trebuie să te asiguri că max. 3 participanți construiesc (pun împreună piesele) în straturile 4 și 7. 

12. Tu trebuie să te asiguri că straturile 2 și 5 ale structurii conțin doar piese roșii. 

 

2. Stabilirea regulilor 

Regulile jocului: 

• Fiecare participant va primi o fâșie de hârtie și își va citi singur sarcina, fără ca ceilalți participanți să o 

vadă. 

• În timpul jocului trebuie să existe o tăcere absolută din momentul în care începe construirea structurii. 

Niciun participant nu are voie să vorbească, dar poate folosi limbajul nonverbal. 

• Fiecare participant va efectua numai sarcina primită și cunoscută numai de el. 

• Înainte de începerea jocului, profesorul/ formatorul/ moderatorul va explica modul de folosire a 

pieselor. 



29 

 

• În cazul în care un participant nu 

înțelege sarcina, poate solicita clarificări 

profesorului/ formatorului/ moderatorului, 

astfel încât ceilalți participanți să nu 

audă cele discutate și numai înainte de 

începerea jocului. Este important ca 

fiecare participant să înțeleagă exact ce 

are de făcut, pentru a putea contribui la 

reușita echipei. 

 

3. Desfășurarea jocului – construirea 

structurii, cu respectarea regulilor stabilite. 

Etapa 1: 15 min 

Profesorul/ formatorul/ moderatorul va da startul pentru începerea jocului de construire a structurii: „Acum veți 

avea 15 minute pentru a vă construi structura. Lucrările vor avea loc în liniște deplină. Vă voi spune când mai 

sunt 5 minute!” 

Etapa 2: „Nu aveți voie să vorbiți nici în continuare. Ridicați mâna dacă credeți că există un saboteur în 

grup. Apoi, indicați cine credeți că este un saboteur!” (Este posibil ca această etapă să nu necesite timp, în 

lipsa unui saboteur identificat.). Se acordă timp (5-10 minute) pentru finalizarea sarcinilor. 

Etapa 3: La finalizarea structurii de către un grup: 

Li se cere participanților să-și pună mâinile la spate și la finele numărătorii 1, 2, 3li se cere să ridice atâtea 

degete câte puncta merită prestația lor (10 degete ridicate semnifică îndeplinirea sarcinii în pondere de 

100%). 
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În cazul în care un participant nu a reușit să își ducă la bun sfârșit sarcina, acesta poate solicita sprijin și 5 

minute prelungire pentru finalizare, împreună cu ceilalți participanți, astfel încât cât mai multe sarcini să se 

situeze la nivelul de 10. 

Etapa 4: 

Individual, fiecare participant își va prezenta experiențele din timpul jocului și va prezenta modul în care a 

reuși sau nu să ducă la bun sfârșit sarcina. Fiecare participant își va exprima părerea în legătură cu 

capacitatea grupului de a lucra împreună.(aprox min. 10) 

Exercițiul LEGO –- partea 2 

Etapa 1: 

Participanților li se cere să lucreze în echipă. Cum vor pune ei în aplicare experiența de cooperare dobândită 

prin jocul de construcție? 

Se oferă timp de gândirec15-30 de minute pentru ca fiecare echipă să își realizeze prezentarea 

Etapa 2: Fiecare echipă își va prezenta concluziile. 

Profesorul/ formatorul/ moderatorul va nota pe flip-chart: 

1. Ceea ce a apropiat și a sprijinit în rezolvarea sarcinii 

2. Ceea ce a împiedicat rezolvarea sarcinii 

Dezvoltarea echipei este un proces care se axează mai mult pe 1 (apropiere, sprijin) și mai puțin pe 2 (piedici, 

lipsa sprijinului). 

Etapa 3: Participanții sunt rugați să completeze spațiile de mai jos cu acele elemente care li se par importante 

pentru construirea unei echipe: 
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Pentru a coopera mai bine unul cu celălalt, trebuie să 

fim... 

Mai mult……………………………….. 

Mai puțin ……………………………… 

Pentru a ne asculta mai eficient unul pe celălalt trebuie 

să fim... 

Mai mult……………………………….. 

Mai puțin ……………………………… 

Pentru a ne ajuta reciproc să ne sporim încrederea în 

sine, trebuie să acordăm atenție: 

Mai mult……………………………….. 

Mai puțin ……………………………… 

Pentru a ajunge la încredere reciprocă, trebuie să fim... 

Mai mult……………………………….. 

Mai puțin ……………………………… 

Pentru a ne ajuta reciproc să ne ducem la îndeplinire 

sarcina individuală și colectivă, trebuie să fim... 

Mai mult……………………………….. 

Mai puțin ……………………………… 

Pentru a face parte din CEA MAI BUNĂ echipă și a crea 

o experiență excelentă unul pentru celălalt, trebuie să 

avem în vedere constant: 

Mai mult……………………………….. 

Mai puțin ……………………………… 

Exemple de încadrare a acestui exercițiu în 

promovarea nevoii de a învăța și de a învăța să 

înveți: 

- cum să creezi cadrul pentru rezolvarea de problem și 

identificarea de soluții 

- munca în echipă bazată pe colaborare 

- leadership & fellowship 

- comunicare 

- învățarea participativă/ învățarea prin practică 

- reflecția grupului 

- viziune împărtășită și înțelegere comună 

- rezolvarea problemei când nimeni nu are răspunsul 
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Despre dezvoltarea personală 

 

prof. IULIANA NEMES 

Inspector școlar pentru management instituțional, IȘJ Covasna 

 

Cursul la care am participat în Norvegia, în perioada 2-7 decembrie 2019, a fost ca o incursiune în posibilitatea 

de a avea succes. A fost o explorare a unor tărâmuri cunoscute, dar și a unora necunoscute până la acel 

moment. Am învățat că profesorul, ca agent al schimbării, este cel care trebuie să efectueze o călătorie a 

succesului. Unul dintre momentele cele mai importante a fost cel în care am realizat câte un „PERSONAL 

ROAD MAP”, ca o călătorie în trecut pentru a construi un viitor al succesului.  

Mă întrebam atunci: dacă succesul este o călătorie, de unde plec și încotro mă îndrept? Care sunt condițiile 

necesare obținerii succesului personal? Cel puțin două lucruri sunt importante: atitudinea corespunzătoare pe 

care o adopți în privința succesului și principiile esențiale. 

Într-o atmosferă relaxantă, în liniște, pe un fond muzical adecvat, am început să ne creionăm „HARTA 

PERSONALĂ A SUCCESULUI”, pornind de la momentul de reflecție asupra trecutului. „Cum am ajuns aici?”, 

Care sunt persoanele care mi-au marcat existența?”, ”Ce locuri m-au impresionat?”, „Ce sentimente m-au 

dominat?”, „Ce întâmplări m-au marcat/ m-au întărit?”. 

În perechi, ne-am împărtășit experiențele, apoi a urmat o pauză. Și a continuat experiența... Liniște, muzică, 

reflecție asupra viitorului... persoane, locuri, sentimente, haine, vreme...  

Și înțelegem rolul reflecției, ne desenăm „HARTA PERSONALĂ A SUCCESULUI”... 

Această hartă este una foarte utilă atunci când dorim să atingem un obiectiv anume. Fie că avem unul, două, 

trei sau patru obiective pentru un an, harta poate fi foarte bine folosită pentru a stabili un curs dezirabil al atingerii 

acestuia/ acestora. Fiecare obiectiv își merită propria hartă. Pot fi respectați câțiva pași: 

1. Pornim din experiențele anterioare și reflectăm asupra acestora. 
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2. Ne definim obiectivul pe care dorim să îl atingem și îl notăm în partea de sus a 

hărții. 

3. Putem segmenta harta pe intervale de timp. 

4. Notăm pentru fiecare interval obiective și pași de urmat. 

5. Identificăm orice obstacole și provocări care pot apărea. 

6. Stabilim modalități de eliminare a obstacolelor. 

7. Monitorizăm harta la fiecare interval. 

Este, deci, importantă reflecția, pentru că te ajută să vezi mai clar lucrurile, să le așezi, 

pe fiecare, la locul lor. Am învățat că succesul poate fi atins. Iar „HARTA PERSONALĂ 

A SUCCESULUI” este unul dintre cele mai importante lucruri învățate la acest curs. 

Și nu este singurul. Am învățat și alte metode/ exerciții care vizează dezvoltarea 

personală. Voi descrie, în continuare, câteva dintre ele: 

 

EXERCIȚIUL PORTRET ȘI CHECK-IN: 

Se ține în mâini o coală de hârtie A4 și un marker. 

Fiecare va merge la un alt participant la curs și se prezintă, apoi, fără a 

se uita la coala de hârtie, îl desenează pe participantul care se află în fața 

lui, în 30 de secunde. 

Fiecare participant realizează, astfel, cel puțin 5 desene pe care scrie 

numele celui pe care îl reprezintă. 

Toți participanții primesc toate desenele realizate despre ei. Fiecare va 

alege acel desen despre care consider că îl reprezintă cel mai bine și îl 

prezintă întregului grup, justificându-și alegerea. 

 De ce este important acest exercițiu? Pentru că este un pas în 

autocunoaștere. Înveți ceva despre tine și despre ceilalți. În general, oamenii se simt inconfortabil atunci când 
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trebuie să vadă sau să audă felul în care sunt percepuți de către ceilalți. Și se simt inconfortabil când trebuie să 

vorbească despre ei înșiși, într-o ipostază oarecum comică, pentru că desenele făcute pe nevăzute sunt departe 

de a fi similare cu imaginile din oglindă. Și totuși, ele subliniază o trăsătură, un obicei, o mică parte din fiecare.    

 

„LIDERII MĂNÂNCĂ ULTIMII” (Simon Sinek) 

Este un joc despre constituirea echipei. Și despre încredere. 

Încrederea înseamnă forță pentru că încrederea 

responsabilizează. 

După prezentarea a câte unui proiect, cei care au făcut 

prezentarea se așază în câte un colț. Ceilalți participanți, fără 

să vorbească, sunt puși în situația de a alege și a se deplasa în 

colțul unde se află  persoana care a prezentat un proiect mai 

atractiv și eficient. 

 

Și care este secretul unei comunicări eficiente? – Puterea lui „DE CE?” 

Grupele primesc reviste, urmând să decupeze pozele pe care le consideră relevante 

și să le lipească pe un carton, realizându-se, astfel, în echipă, un colaj, fără a vorbi. 

Apoi, fiecare își motivează imaginile alese, pornind de la „DE CE”, pentru că dacă 

dorim să convingem, nu vom începe spunând „CE” și nici „CUM”. Motivația este 

elementul care poate să convingă:  
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CARTOGRAFIEREA PODELELOR 

(utilizată pentru a crea o imagine a evaluării 

perioadei/semestrului cu evidențieri)  

Pasul 1: Se desenează semestrul sau orice 

perioadă care se dorește să fie reflectată 

pe podea.  

Se definesc perioadele pe luni, săptămâni 

sau zile (În cazul nostru a fost vorba de 

doar 5 zile) 

Pentru 20 de minute se realizează un 

Brainstorming individual pentru a revedea 

momentele-cheie. 

Apoi, urmează 10 minute în care, în 

perechi, se discută despre cele întâmplate și se subliniază cele mai bune, respectiv cele mai rele lucruri. Se 

folosesc post-it-uri de diferite culori pentru a marca momentele petrecute, în funcție de următoarele criterii: bun, 

rău, remarcabil și personal. 

Pe podea sunt așezate lumânări care ard. Fiecare participant va așeza o lumânare în acel loc care reprezintă 

momentul preferat din întreaga activitate. Pot fi marcate astfel, cu lumânări care ard, chiar și trei momente 

frumoase. Și toate acestea se întâmplă într-o lumină plăcută, pe un fond muzical liniștitor care împinge la 

amintire și apreciere... 

Mulțumim Mihaela! Mulțumim Monica! 
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The Teacher as a Change Agent - Schimbare de paradigmă în predare-învățare-

evaluare 
prof. Bartók Enikő Anna 

Inspector școlar de chimie cu atribuții fizică și biologie, IȘJ Covasna 

 

Si acum, puțină teorie, care accentuează necesitatea de a participa la asemenea cursuri de formare și 

de a disemina metodele, procedeele care stau la baza schimbării de paradigmă în predare-învățare- evaluare 

din secolul sec XXI-lea!  

Începând cu anii 80-90 ai secolului trecut, majoritatea sistemelor de educație trec prin diverse reforme 

ca urmare a presiunii tot mai mari pentru o educație de calitate pentru toți, care să satisfacă totodată nevoile tot 

mai sofisticate ale individului și solicitările, fără precedent ca dinamică, din societatea cu ritm înalt de dezvoltare, 

pe care în zilele noastre o numim „a cunoașterii”. Aceste reforme pun în prim plan curriculumul centrat pe nevoile 

celui care învață. Trăim într-o nouă epocă, unde absolventului i se cere mult mai mult decât o specializare 

îngustă și/sau o cultură generală, unde examenul nu mai presupune recitarea unui manual/ tratat/ curs al 

profesorului emerit.  Provocarea cea mai mare este aceea că - dincolo de orice fel de retorici – absolventul chiar 

trebuie să învețe pe tot parcursul vieții.  

Implementarea eficientă a programelor de învățământ bazate pe competențe necesită transformarea 

rolului educabililor de la destinatari pasivi de conținut la agenți activi și abilitați, care se auto-beneficiază. În 

acest context, transformarea se referă la accentuarea vocii cursanților și a implicării în propria lor învățare . 

Învățarea pe tot parcursul vieții este cea mai bună dintre toate oportunitățile pe care generațiile actuale și viitoare 

le pot dori. În același timp, este un efort provocator. Nu ar fi posibil să transformăm învățarea fără a transforma 

mai întâi cursanții în agenți care se auto-beneficiază. Pentru a crea spațiu pentru implicare și exprimarea 

opiniilor, profesorii trebuie să creeze medii de învățare care să stimuleze implicarea activă a cursantului cu 

sarcini semnificative și provocatoare care le stimulează gândirea și le permit să-și dezvolte competența în timp. 
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Spre deosebire de conținutul subiectului, competența nu poate fi transmisă cursanților. Mai degrabă, 

competența este dezvoltată progresiv de către cursanți printr-o facilitare adecvată. Dezvoltarea eficientă a 

competenței necesită, de asemenea, o schimbare a conducerii învățării de la profesori la cursanți. Este o 

schimbare profundă de la activitate condusă de profesori, care este tipică pentru programele de învățământ 

bazate pe materii, la cercetarea condusă de cursant. Prin încurajarea implicării elevilor în  conducerea și a 

organizarea propriei lor învățări, programele bazate pe competențe promovează motivația intrinsecă, împlinirea 

și plăcerea învățării. Trebuie recunoscut,  ca elevii trebuie să dorească să învețe și să nu fie determinați să 

învețe. Ei trebuie să aibă îndeplinire în învățare, mai degrabă decât să fie obligați să învețe. Ei trebuie să fie 

motivați intrinsec să învețe. 

Importanța profesorilor trebuie calificată prin recunoașterea faptului că elevii sunt cei care învață. 

Procesele de învățare sunt influențate de mai mulți agenți, nu doar de profesori: cursanții înșiși în primul rând, 

colegii lor, tehnologiile, profesorii, părinții și alți actori din cadrul formal și informal. Procesele eficiente de 

învățare facilitează dezvoltarea competenței elevilor prin diverse forme de implicare (Fredricks, Blumenfeld și 

Paris, 2004):  

• Angajament emoțional: implicând reacțiile pozitive (și negative) ale profesorilor, colegilor de clasă , care 

influențează disponibilitatea elevului de a se implica, calitatea angajamentului, motivația intrinsecă și împlinirea 

în învățare; 

• Angajament cognitiv: inclusiv dorința cursantului de a depune efortul necesar pentru a înțelege idei complexe 

și pentru a dezvolta niveluri complexe de competență; 

• Angajament comportamental: care determină nivelurile de participare ale cursanților și dorința de a persista. 

Gradul de implicare emoțională, cognitivă și comportamentală influențează eficacitatea învățării și, astfel, 

dezvoltarea competenței. În plus, dezvoltarea competenței este cel mai bine facilitată prin moduri de învățare 

deschise, expansive, multidimensionale și colaborative. Aceste moduri de învățare estompează limitete dintre 

profesori și cursanți, deoarece cursanții își asumă progresiv responsabilitatea pentru propria lor învățare. Acest 
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lucru este o provocare, deoarece profesorii nu sunt instruiți pentru a facilita învățarea deschisă, expansivă, 

multidimensională și colaborativă.  

Un mesaj-cheie este că transformarea învățării pentru a  sprijini programele de învățământ bazate pe 

competențe necesită o regândire și o reproiectare a programelor de formare a profesorilor și de dezvoltare 

profesională continuă. 

Activitatea didactică trebuie să vizeze zona de dezvoltare proximală a fiecărui educabil Acesta este 

diferența între ceea ce un student poate face în mod 

independent și ceea ce pot eventual face cu ajutorul unui 

„mai multor cunoștințe.“ 

Vygotsky a definit zona de dezvoltare proximală după 

cum urmează: 

„Zona de dezvoltare proximală este distanța dintre nivelul 

de dezvoltare efectiv determinat de rezolvarea 

independentă a problemelor și nivelul de dezvoltare 

potențială determinat prin rezolvarea problemelor sub 

îndrumarea adulților sau în colaborare cu colegi mai 

capabili.” 

În zona de dezvoltare proximală, cursantul este aproape 

de a dezvolta noile abilități sau cunoștințe, dar au nevoie 

de asistență și încurajare. De exemplu, imaginați-vă că 

un student tocmai a însușit adăugarea de bază. În acest moment, scăderea de bază poate intra în zona lor de 

dezvoltare proximală, ceea ce înseamnă că au capacitatea de a învăța scăderea și probabil că o vor putea 

stăpâni cu îndrumare și sprijin. Cu toate acestea, algebra probabil că nu se află încă în zona de dezvoltare 

proximală a acestui elev, deoarece stăpânirea algebrei necesită înțelegerea a numeroase alte concepte 

fundamentale. Potrivit lui Vygotsky, zona de dezvoltare proximală oferă cursanților cea mai bună șansă de a 
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stăpâni noi abilități și cunoștințe, astfel încât studentul ar trebui să fie învățat scăderea, nu algebra, după ce a 

însușit adăugarea.  

Vygotsky a remarcat faptul că cunoștințele actuale ale unui copil nu sunt echivalente cu zona lor de dezvoltare 

proximală. Doi copii ar putea primi scoruri egale la un test al cunoștințelor lor (de exemplu, demonstrând 

cunoștințe la un nivel de opt ani), dar scoruri diferite la un test al capacității lor de rezolvare a problemelor (atât 

cu, cât și fără ajutorul adulților). 

Dacă învățarea are loc în zona de dezvoltare proximală, va fi necesară doar o cantitate mică de asistență. Dacă 

se acordă prea multă asistență, copilul poate învăța doar să-l papă pe profesor, mai degrabă decât să 

stăpânească conceptul independent. 

 

Pentru a înțelege mai profund teoria zonei de dezvoltare 

proximală și de a înțelege procesul de învățare, am 

participat la o activitate cu YOYO. În prima etapă am fost 

invitați să ne jucăm cu acest instrument- ce știm deja. 

După care am fost rugați să facem ceva ”nou” cu acest 

joc- situație nouă! Am discutat cu ceilalți! Cei care erau 

mai buni l-au învățat pe cei care nu erau jucători foarte 

buni, astfel am reușit să ajungem la performanța dorită! 

Ce am învățat? Cum am învățat? Am învățat de la ceilalți, 

din greșeli, din încercări din colaborare, din acel sprijin , 

care ne-a fost acordat în momentul respective în cantități 

suficiente!  
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