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Introducere 

 

Modulul „Stiluri de preadre, stiluri de învățare“ a fost elaborat în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat“, 

finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Scopul proiectului este de a asigura accesul la un învățământ de calitate pentru 

elevii din mediul rural, prin îmbunătățirea și profesionalizarea formării continue a cadrelor 

didactice din învățământul obligatoriu, care primesc, prin intermediul proiectului, un sprijin 

semnificativ în dezvoltarea carierei prin activități de mentorat. 

Proiectul urmărește: 

 îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă 

educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 

şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale 

de calitate; 

 furnizarea pentru cele 6000 de cadre didactice şi cele 300 de şcoli cuprinse în 

proiect de resurse de predare-învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi a culturii 

instituţionale (elaborarea unor strategii proprii de dezvoltare instituțională prin 

aplicarea principiilor de asigurare a calității în educație);  

 promovarea de către beneficiarii direcţi ai proiectului (cadre didactice) a unui proces 

de învăţare centrat pe valorile democrației, nediscriminării, diversității și respectului 

pentru valorile celuilalt, pe nevoile elevilor, cu caracteristicile lor individuale, pe 

implicarea activă în viața comunității;  

 structurarea unor competențe profesionale ale cadrelor didactice care să permită 

formarea la elevi a unor capacități de învățare de-a lungul întregii vieți, precum și de 

integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea șanselor de a urma parcursuri de 

învățare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piață a 

muncii modernă, flexibilă și incluzivă; 

  stimularea şi sprijinirea personalului şcolilor să practice un management de succes 

al propriei cariere didactice şi, astfel, să contribuie la transformarea instituţiei şcolare 

într-o „organizaţie care învaţă” şi se dezvoltă permanent.  
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Obiectivul specific al proiectului este să provoace schimbări conceptuale și practice în 

procesul educativ care se desfășoară în scolile din mediul rural, prin formarea și 

profesionalizarea unui corp de formatori-mentori în județele incluse în proiect și prin 

dezvoltarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice în conformitate cu 

cerințele educaționale actuale, centrat pe metode noi, interactive, de predare-învățare, 

utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor și de construire a climatului școlii, 

instrumente de stimulare a interesului părinților și al comunității pentru educație. Cadrele 

didactice incluse în proiect au astfel șansa de a beneficia de un program de formare 

acreditat, integrat, flexibil și adaptat nevoilor proprii de dezvoltare, livrat în școala în 

care activează. Parcurgerea programului va implica dobândirea de credite profesionale 

transferabile și deschiderea de noi oportunități pentru avansare în carieră. 

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât bază de 

curs, cât și resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul de predare – 

învățare - evaluare și cuprinde următoarele titluri: 

1.Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară 

2.Evaluarea formativă în contextul învățării  

3.Stiluri de predare, stiluri de învățare  

4.Comunicarea educațională  

5.Consilierea educațională 

6. Calitatea în educație  

7. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice  

8. Management instituțional și management de proiect 

 În elaborarea modulelor s-au avut în vedere: 

 actualitatea temelor în raport cu tendințele contemporane ale politicilor educaționale 

europene/ mondiale; 

 adecvarea la categoriile de competențe considerate prioritare în unitățile școlare în 

urma unei analizei de nevoi realizate în cadrul proiectului; 



 
 

4 

 

 selectarea unor conținuturi care să se adreseze tuturor categoriilor de cadre 

didactice; 

 includerea elementelor de utilizare a TIC în cadrul fiecăruia dintre ele; 

 asigurarea unui echilibru optim între abordările teoretice, temele de reflecție și 
exercițiile aplicative 

Modulul “Stiluri de predare, stiluri de învățare “ are drept scop creşterea reuşitei şcolare 

a elevilor prin  dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de adecvare a stilurilor de 

predare la stilurile de învăţare ale elevilor şi eficientizarea interacţiunii cadru didactic-elev. 

Competențe specifice pe care modulul le dezvoltă sunt: 

 utilizarea corectă a   conceptelor cu care operează profesorul; 

 utilizarea metodelor şi strategiilor didactice adecvate stilurilor individuale de învățare; 

 identificarea celor  mai eficiente modalităţi de a sprijini şi încuraja elevii în dezvoltarea 

motivaţiei pentru învăţare; 

 
Modulul porneşte de la realitatea demonstrată conform căreia, dacă stilurile de predare 

sunt adecvate stilurilor de învăţare ale elevilor, reuşita elevilor creşte semnificativ.  Tematica 

răspunde nevoilor de formare identificate în studiul de evaluare a nevoilor de formare a 

cadrelor didactice, realizat în cadrul proiectului Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

din mediul rural prin activităţi de mentorat, conform căruia strategiile de învăţare interactivă 

se situează pe prima poziţie în ceea ce priveşte opinia directorilor referitoare la direcţiile 

către care ar trebui să se îndrepte strategiile de formare pentru profesorii din şcoală, iar 

tematica „Metode / tehnici moderne de predare / învăţare” este nevoia specificată de cadrele 

didactice. 

Modulul răspunde următoarelor întrebări cheie: 

• Ce este stilul de învăţare?  

• De ce cadrele didactice trebuie să cunoască şi recunoască stilurile de învăţare? 

• Care sunt stilurile de învăţare? 

• Ce tipuri de activităţi de învăţare sunt adecvate diverselor stiluri de învăţare? 

• Cum ne adaptăm predarea la stilul de învăţare? 

Prin tematica propusă, modulul oferă abordări structurate şi inovatoare privind stilurile 

de predare şi învăţare cu accent pe varietate, angajare și învăţare prin socializare. 

Predarea şi învăţarea sunt procese corelative şi coevolutive. Reuşita sau nereuşita 

actului didactic se datorează atât predării, cât şi învăţării. Învăţarea reprezintă activitatea 

proiectată de cadrul didactic pentru a determina schimbări comportamentale la nivelul 
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personalităţii preşcolarului/ elevului prin valorificarea capacităţii acestuia de dobândire a 

cunoştinţelor, a deprinderilor şi a atitudinilor cognitive. Pentru a ajunge la acest deziderat 

care implică focalizarea pe dobândirea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) 

motivaţia învăţării este elementul esenţial. 

Şcolile de gândire care au abordat problema învăţării iau în considerare formele 

raţionalităţii constructive şi explicative, “teoriile învăţării reprezentând acele modele 

conceptuale care îmbină nivelul ipotezelor cu cel al principiilor în vederea cunoaşterii 

sistematice a activităţii de învăţare printr-un ansamblu de afirmaţii ştiinţifice cu valoare 

informaţională, informativă, explicativă, predictivă, rezumativă, normativă, 

realizată/realizabilă în diferite variante specifice unor autori sau şcoli de gândire”. 

Profesorul care doreşte să prevadă, să faciliteze şi să controleze în mod adecvat 

procesul de învăţare al elevilor săi trebuie să cunoască modelele învăţării şi să surprindă 

legătura existentă între un model şi altele, astfel încât să proiecteze şi implementeze 

metode şi strategii de învăţare focalizate pe nu pe ceea ce se predă, ci pe ceea ce se 

învaţă din ceea ce se predă. 

În concluzie, modulul va demonstra cum, corelând stilurile de învăţare cu cele de 

predare şi cu metodologia adecvată celor două, formarea şi dezvoltarea eficace a 

competenţei „a învăţa să înveţi” devine realitate. 

 

O gamă variată de aplicații,  invitații la reflecție și exerciții creative susține reperele 

teoretice incluse în modul și oferă cursanților posibilitatea de a transpune tematica specifică 

referitoare la stilurile de învățare și cele de predare în contextul real al comunităților 

educaționale din care fac parte.  
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1. PREDAREA  FOCALIZATĂ  PE  ÎNVĂŢARE 
 

1.1.Caracteristici  ale  predării  în  contexte  actuale 
 

Cu totii am trecut prin experienţa de a avea la şcoală 

atât note bune, cât şi note mai puţin bune. Uneori notele nu 

reflectă munca pe care copiii o depun acasă pentru a 

învăţa. Acest fapt se poate datora uneori metodelor eficiente/ineficiente de învăţare sau de 

predare. Care este modalitatea optimă de învăţare şi care sunt metodele cele mai bune de 

predare?  

Învăţământul, ca sistem şi ca proces, reprezintă 

alternarea activităţilor de predare, învăţare, evaluare.  

Conceptul de “predare” a suferit de-a lungul 

timpului modificări, dobândind un conţinut complex. În didactica tradiţională, predarea era un 

act unidirecţional, îndreptat de la profesor la elev, al cărui scop era transmiterea unor 

informaţii gata structurate. În învăţământul actual, predarea nu mai este concepută ca o 

activitate de transmitere de cunoştinţe, ci ca o problemă de organizare şi de conducere a 

proceselor de învăţare.  

Rolul cadrului didactic este acela de a anunţa obiectivele lecţiei şi de a-i pune pe elevi 

în relaţie cu noul conţinut, prin:  

- prezentarea unui material concret şi/ sau verbal: date, informaţii, evenimente, 

modele, materiale etc.; 

-  organizarea unor activităţi în care să se valorifice materialul concret şi verbal oferit; 

- sprijinirea elevilor în funcţie de posibilităţile acestora pentru a observa, analiza, 

compara, aplica, sintetiza, abstractiza şi reflecta; 

- îndrumarea elevilor în abordarea conştientă a noţiunilor, conceptelor, judecăţilor, 

raţionamentelor; 

- operaţionalizarea cunoştinţelor elevilor prin sarcini pe care le rezolvă elevii (exerciţii 

şi probleme; în activităţile de muncă independentă.... 

 

Dintr-o perspectivă a abordării manageriale, predarea ar reprezenta un ansamblu de 

operaţiuni şi acţiuni sistematice de planificare, organizare, îndrumare, control, evaluare şi 

decizie a întregului proces de instruire. 

  Provocare 

Repere teoretice 
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Ioan Cerghit oferă următoarele ipostaze ale predării: 

• Predarea ca transmitere de cunoştinţe, tehnici de acţiune, modele instrucţionale şi 

comportamentale; 

• Predarea ca ofertă de experienţe (experienţe cognitive, acţionale şi afective, 

determinate şi dirijate în mod intenţionat spre valori); 

• Predarea ca formă de dirijare a învăţării (ceea ce face profesorul pentru a-i motiva pe 

elevi, a-i stimula pentru învăţare, conducându-i spre atingerea obiectivelor stabilite); 

• Predarea ca management al învăţării (predarea este o intervenţie pedagogică 

multifuncţională şi deliberat orientată în direcţia promovării şi obţinerii modificărilor de 

comportament aşteptate sau dorite; predarea are semnificaţia unei activităţi de 

gestionare a învăţării: a organiza, a orienta, a stimula, a evalua, a investiga etc.); 

• Predarea ca instanţă de decizie (predarea apare ca o instanţă decizională prin care se 

optează, în funcţie de criterii precis definite şi în perioade alternative de timp, pentru 

diverse strategii de instruire). 

În legătură cu semnificaţia predării, I. Neacşu aduce următoarele precizări: 

- este o activitate de colaborare între profesor şi elev; 

- este un proces orientat spre atingerea unor obiective instructiv-educative; 

- este eficientă, dacă produce modificări în conduita elevilor. 

În cadrul activităţii profesionale, cadrul didactic trebuie să ia simultan mai multe 

decizii, acţionînd pe trei direcţii: crearea unui mediu şi a unui climat propice învăţării, 

realizarea unor activităţi de învăţare în funcţie de trebuinţele elevilor, antrenarea elevilor în 

activităţile de învăţare. 

 

    Aplicaţie  

Pornind de la ideea că predarea reprezintă un demers de organizare a experienţelor 
de învăţare a elevilor, identificaţi caracteristicile predării tradiţionale şi pe cele ale predării 
moderne, conform structurii de mai jos. 

Perspectiva de abordare Predarea tradiţională Predarea modernă 
Profesorul   
Elevul   
Relaţia didactică   
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   Reflecţie 

Reflectaţi la activitatea de predare ca o activitate complexă care: 

- include comportamente observabile şi măsurabile şi competenţe exteriorizate, dar şi 

comportamente interiorizate, greu măsurabile şi competenţe interiorizate; 

- depăşeşte cadrele interacţiunilor directe profesor-elev, întrucât include şi demersurile de 

proiectare a activităţii educaţionale şi cele de reglare şi optimizare a acesteia. 

 

Pentru a afla mai multe informații despre caracteristicile 

predării în contextul actual, vă recomandăm cartea, 

Instrucţie şi educaţie, autor M.Ionescu, Editura EIKON, 

Cluj-Napoca, 2011 și modulele Evaluarea formativă în contextul învățării și Strategii didactice 

în perspectivă transdisciplinară din aceeași serie elaborată în cadrul proiectului. 

 

Exerciţiu creativ 

Elaborati un scurt eseu care să înceapă astfel:  Pentru mine, ca profesor de……, 

predarea înseamnă… 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Jurnal de curs  

       Ce am învăţat: 

………………………………………………………………………………………… 

       Ce aplic: 

………………………………........……………………………………………….… 

      Ce mai vreau să ştiu: 

…………………………………………………………………………............…… 

………………………………………………………………………………............… 

      Extindere 
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1.2 Predarea - act  comunicaţional 
 
„Secretul de predare este de a părea să fi cunoscut 

toată viaţa, ceea ce ai învăţat în această după amiază” 

(Anonim) 

 

Din perspectiva comunicării, în predarea 

tradiţională, profesorul transmitea cunoştinţe, iar elevul le 

recepta, reţinea şi asimila.  

Paradigma şcolii moderne nu recomandă lecţia 

magistrală. Se recomandă atât transmiterea de cunoştinţe, cât şi dezvoltarea capacităţilor şi 

aptitudinilor elevilor. Profesorul este preocupat de crearea condiţiilor pentru ca elevii înşişi să 

descopere şi să îşi însuşească cunoştinţele, dezvoltându-şi totodată priceperile şi 

deprinderile. Cadrul didactic este preocupat în aceeaşi măsură să comunice clar, încercând 

să-şi asculte cu adevărat elevii, să le indice surse de documentare şi să selecteze esenţialul 

dintr-o multitudine de informaţii. 

 

Înţelesul originar al cuvântului „predare” este acela de a oferi cuiva informaţii despre 

un lucru, de a-i arăta cum să facă ceva. O asemenea activitate presupune a-i comunica 

cuiva ceva folosind cuvinte (simboluri) şi semnificaţii cu scopul de a provoca interlocutorului 

anumite reacţii faţă de anumite fapte, persoane, lucruri, de a stabiliza sau de a modifica 

anumite comportamente la nivel interindividual sau de grup. Predarea – în consecinţă – 

poate fi analizată ca act de comunicare. 

 

Considerată ca act de comunicare, predarea are următoarele caracteristici specifice 

(Păun, E., Sociopedagogia şcolară, , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982): 

a. este iniţiată şi condusă de către profesor, care îi stabileşte durata în timp, 

conţinutul, normele, cu preocuparea de a-i pregăti progresiv pe elevi pentru a lua decizii cu 

privire la aceste aspecte; are un caracter formal, se desfăşoară prin respectarea unor reguli 

înscrise în regulamente, căci în şcoală nu se comunică oricum şi despre orice;  

b. forma şi conţinutul ei sunt influenţate de specificul relaţiei profesor-elevi. Ea nu 

este doar un schimb verbal care angajează partenerii numai în plan intelectual, ci implică şi o 

participare afectivă a acestora. Profesorul nu poate trata cu indiferenţă modul în care elevii 

  Provocare 

Repere teoretice 
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au reuşit să decodifice mesajele sale, ci se preocupă de găsirea modalităţilor celor mai 

eficiente (revine cu explicaţii, verifică înţelegerea mesajelor etc.); 

c. conţinutul ei este generat de natura raportului profesorilor şi elevilor cu ştiinţa şi 

cunoaşterea umană în general. În vreme ce profesorul are acces integral la cunoaşterea 

umană într-un anumit domeniu, elevii au un acces parţial. Predarea ca act de comunicare 

are rolul de a mijloci accesul elevilor la această cunoaştere, iar acest aspect constituie cea 

mai mare parte a conţinutului comunicării dintre profesori şi elevi; 

d. este influenţată în eficienţa ei de factori psihologici şi de factori sociali  

 Aplicaţie  

 Ce factori psihologici şi sociali pot influenţa eficienţa predării ca act de comunicare? 

 

Comunicarea didactică depinde într-o mare măsură de stilul comunicării. În 

comportamentele colocviale ale profesorilor se întâlnesc următoarele stiluri (în raporturile cu 

elevii şi cu colegii lor): 

- Stilul neutru se caracterizează prin absenţa oricăror forme de exprimare apropiate, 

întrucât se stabilesc doar relaţii de tip instituţional, de serviciu; 

- Stilul familiar presupune o exprimare apropiată şi poate fi folosit ori de câte ori dorim o 

atmosferă deschisă, caldă, de încredere; 

- Stilul solemn se caracterizează prin căutarea minuţioasă a unor termeni şi formule, 

menite a conferi conversaţiei o notă de ceremonie; 

- Stilul beletristic se caracterizează prin marea bogăţie de sensuri la care apelează şi pe 

care le foloseşte; 

- Stilul ştiinţific este un stil riguros din punct de vedere logic şi argumentativ, ignorând, într-

o bună măsură, amestecul sensibilităţii şi pe cel al imaginaţiei; 

- Stilul administrativ are ca element definitoriu prezenţa formulelor sintactice de tip clişeu; 

- Stilul publicistic abordează o mare varietate tematică punând accentul pe informaţie şi 

mai puţin pe forma de prezentare, urmărind informarea auditoriului; 

- Stilul managerial vizează informarea, rezolvarea de probleme în termeni de obiective, de 

măsuri, de costuri şi de beneficii.  
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În concluzie, comunicarea profesor-elevi necesită un repertoriu comun, dând 

posibilitatea transmiterii şi asimilării cunoştinţelor, în mod eficient. De asemenea, amintim 

necesitatea de a transpune mesajul didactic într-un limbaj accesibil elevului şi de a-l face cu 

sistemul operaţiilor şi acţiunilor mintale de care el este capabil. 

 

 Aplicaţie  

 Analizaţi comparativ verbele „a preda”, „a transmite” şi „a comunica”, identificând 

asemănări şi deosebiri între acţiunile de predare şi cele de transmitere şi de comunicare de 

informaţii 

 

Reflecţie 

 Reuşita actului pedagogic este dată, în bună măsură, de succesul actului de 

comunicare 

 Relaţia profesor-elev are o importantă dimensiune afectivă. Aceasta presupune 

deschidere reciprocă, deci un suport motivaţional. 

 
 

Pentru informații suplimentare referitoare la tema 

acestui subcapitol, vă recomandăm cartea lui Vasile Chiş, 

Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura 

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 și modulul Comunicarea educațională 

elaborat în cadrul proiectului. 

 

Exerciţiu creativ 
 

Priviţi elevii în timpul derulării unei ore de curs şi descifraţi mesajele lor nonverbale  

(fie în raport cu dumneavoastră, fie în raport cu ceilalţi colegi). 

      Extindere 
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1.3. Principiile  unei  predări  eficiente 
 

 
„Putem învăţa din experienţa noastră, dar nu putem 

preda experienţă” (Sasha Azevedo) 

  

Cercetările asupra predării sunt deosebit de 

importante atât pentru validarea practicilor curente de 

predare/ evaluare, cât şi pentru identificarea unor noi 

direcţii de ameliorare a acestor practici.  

Din teoria inteligenţei eficiente (are la bază ideea conform căreia un comportament 

inteligent presupune interacţiunea a trei dimensiuni: gândirea analitică, creativă şi gândirea 

practică), dezvoltată de Sternberg, derivă un set de principii ale predării eficiente, care pot 

fi aplicate în activitatea didactică: 

Principiul I: Principalul obiectiv al predării este dezvoltarea bazei de cunoştinţe bine 

organizată, care să permită reactivarea rapidă a informaţiilor ţintă.  

Principala diferenţă dintre experţii şi novicii dintr-un anumit domeniu de activitate este 

dată de volumul de cunoştinţe specifice de care dispun. 

Principiul II: Unul dintre rolurile fundamentale ale predării este facilitarea transferului 

informaţiilor învăţate în contexte variate. Stimularea flexibilităţii cognitive se poate face doar 

în contexte de studiu deschise interpretărilor şi argumentărilor.  

  Provocare 

Repere teoretice 

   Jurnal de curs  

       Ce am învăţat: 

………………………………………………………………………………………… 

       Ce aplic: 

………………………………........……………………………………………….… 

      Ce mai vreau să ştiu: 

…………………………………………………………………………............…… 

………………………………………………………………………………............… 
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Principiul III: Predarea trebuie să se focalizeze pe dezvoltarea gândirii analitice, 

creative şi pragmatice. Gândirea analitică are la bază modalităţi care stimulează elevii: să 

analizeze (o teorie ştiinţifică), să compare şi să deosebească (două personaje dintr-un 

roman), să evalueze, să explice. Gândirea creativă înseamnă a-i încuraja pe elevi: să creeze 

(un experiment), să proiecteze (un joc), să imagineze, să presupună. Gândirea practică 

presupune încurajarea elevilor: să utilizeze, să aplice, să execute. 

Principiul IV:  Evaluarea trebuie să vizeze componente analitice, creative, practice, 

similare activităţii de predare. O evaluare analitică presupune ca elevul să poată formula 

anumite comentarii asupra unei teorii, legi, experiment, operă literară, respectiv să facă o 

analiză critică a acetora. Evaluarea creativă presupune conceperea unui experiment care să 

permită testarea unei teorii, generalizarea unei teorii sau generarea unei teoriii proprii 

pornind de la cele existente. Evaluarea practică vizează modul în care pot fi exploatate 

rezultatele unui experiment, învăţămintele unie opere literare cu aplicaţii în viaţa cotidiană.  

Principiul V: Rolul predării şi al evaluării este de a-i ajuta pe elevi să maximizeze 

gradul de utilizare a potenţialului propriu de învăţare. Predarea optimă permite valorificarea 

punctelor forte ale celor mai mulţi elevi. Cercetările au dovedit că performanţele elevilor sunt 

din ce în ce mai bune, dacă sunt stimulaţi să folosească metodele specifice stilurilor proprii 

de învăţare. Stilul de predare care este congruent cu stilul de învăţare are două avantaje: îi 

ajută pe elevi să-şi îmbunătăţească performanţele la învăţătură şi le sporeşte nivelul de 

autoeficacitate.  

Principiul VI: Instruirea şi evaluarea trebuie să îi ajute pe elevi să-şi identifice şi să-şi 

compenseze/ corecteze punctele slabe. Prin identificarea propriului stil de învăţare, elevii îşi 

dezvoltă abilităţi de învăţare care, cu un minim de efort,  pot fi adaptate unor situaţii şi sarcini 

diferite. Elevii instruiţi prin metode variate pot atinge performanţe superioare celor din clase 

la care profesorul adoptă metode de tip predare–memorare. 

Principiul VII: Instruirea şi evaluarea trebuie să urmărească metacomponentele 

specifice ciclului unui proces rezolutiv: identificarea problemei, definirea şi conceptualizarea 

ei, proiectarea unor strategii pentru rezolvarea problemei, formularea de reprezentări şi 

organizarea mentală a problemei şi a informaţiilor ce ţin de ea, gestionarea judicioasă a 

resurselor de soluţionare, monitorizarea soluţionării şi evoluţia soluţionării problemei. Elevii 

care învaţă să utilizeze aceste metacomponente gândesc în timp ce învaţă şi învaţă în timp 

ce gândesc. 
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Principiul VIII: La baza achiziţiilor de noi cunoştinţe stau: decodificarea  selectivă 

(identificarea informaţiei relevante din perspectiva învăţării), comparaţia selectivă (stablirea 

unor raporturi între informaţia nou dobândită şi cea existentă), combinarea selectivă 

(presupune realizarea unor legături logice între cele două tipuri de informaţii). 

Principiul IX: Instruirea şi evaluarea trebuie să ia în considerare diferenţele 

individuale dintre elevi. Conform unor studii recente există diferenţe mari între modul în care 

elevii percep, prelucrează şi interpretează informaţia. De aceea predarea şi evaluarea 

trebuie să permită elevilor să utilizeze atât metode preferate pentru reprezentarea 

informaţiei, cât şi pe cele mai puţin preferate. 

Principiul X: Instruirea optimă trebuie plasată în zona proximei dezvoltări a elevilor 

(intervalul dintre ceea ce poate fi realizat de către un copil fără îndrumare şi ceea ce poate 

acesta realiza sub îndrumarea unei persoane competente). De aceea profesorul trebuie să 

ţină cont atât de performanţele elevilor cât şi de potenţialul acestora şi să plaseze cu grijă 

provocările intelectuale, întrucât învăţarea şi memorarea capătă consistenţă, dacă sunt 

construite pe cunoştinţele deja existente.  

Principiul XI: Instruirea trebuie să ajute elevii să se adapteze, să-şi creeze şi să-şi 

selecteze mediul. Elevii trebuie să se adapteze la mediul şcolar şi în acelaşi timp să îl şi 

personalizeze, acest lucru putând fi realizat prin crearea unor oportunităţi de selecţie a unor 

activităţi sau teme, rezultatul fiind îmbunătăţirea performanţelor cognitive ale acestora. 

Principiul XII: Instruirea şi evaluarea eficientă integrează cele trei dimensiuni ale 

inteligenţei: analitică, creativă şi practică. Cele trei tipuri de componente ale procesării de 

informaţie acţionează ca un tot unitar. Metacomponentele acţionează elementele achiziţiei 

de cunoştinţe care, la rândul lor, oferă feedback. Aceste componente, aplicate în sarcini şi în 

situaţii noi, dobândesc, prin utilizare repetată, un grad sporit de automatizare.  

Aplicaţie  

Valorificând experiența pe care o aveți la catedră, propuneţi propria definiţie a 

predării/ învăţării; 

Identificaţi metacomponentele unui proces circular rezolutiv pe care elevul trebuie 

să îl parcurgă în redactarea unui referat. 
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Pentru informații suplimentare referitoare la tema 

acestui subcapitol, vă recomandăm cartea lui Sternberg, 

R.J., Principles of Teaching for Successfull Intelligence. 

Educational Psychologist, 33 (2/3), 65, 72.  

Aplicaţie  

Pornind de la principiile prezentate, extrageţi cuvinte-cheie, cu impact în predarea 

eficientă şi ordonaţi-le sub forma unui ciorchine. Menţionaţi în final reflecţiile personale 

 Reflecţie  

Rolul principiilor prezentate este de a transforma şcoala într-o „comunitate de 

gândire şi de învăţare”, asigurând o abordare a instruirii centrată pe elev şi invitând la 

reflecţii privind posibilităţile de maximizare a potenţialului de învăţare al elevilor.   

                

           Extindere                     

 Exerciţiu creativ 

Se dă tema: ”Strângere de fonduri pentru un caz umanitar în şcoală”. Abordaţi 

rezolvarea  acestei teme, folosind mecanismele gândirii analitice, creative şi pragmatice. 
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   Jurnal de curs  

       Ce am învăţat: 

……………………………………………………………………………… 

       Ce aplic: 

……………………………………………………………………………… 

      Ce mai vreau să ştiu 

……………………………………………………………………………… 
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2. ÎNVĂŢAREA 
 
2.1.  Învăţarea – caracteristici,  aspecte procesuale 

 

 
“Copilului i-aş da aripi, dar i-aş permite să înveţe 

singur să zboare" Gabriel Garcia Marquez 

 

 

A ÎNVĂŢA ÎNSEAMNĂ: 

• a crea obişnuinţe (W.James); 

• a se comporta (B.F. Skinner); 
• a acţiona (P.L.Galperin, A.N.Leontiev); 

• a se adapta (E.Durkheim); 

• a anticipa şi a interioriza (P.L.Galperin); 
• a reuşi şi a înţelege (J.Piaget); 

• a conştientiza (J.Bruner); 

• a interacţiona cu ceilalţi, cu mediul înconjurător, cu profesorul (L.Allal); 
• a-ţi însuşi procese mentale superioare (B.S.Bloom); 

• a-ţi însuşi procese cognitive (J.Bruner); 

• a-ţi însuşi scheme sau structuri cognitive (J.Piaget); 
• a-ţi însuşi concepte (L.S.Vigotski); 

• a-ţi însuşi forme (W.Kohler); 

• a-ţi însuşi/ forma reprezentări (G.Bachelard); 
 

 Conceptul de învăţare 
 

În abordarea unei activităţi atât de complexe, definiţiile învăţării ating toate o coardă 

comună: o achiziţie care produce o schimbare comportamentală1.  

În Dicţionarul de Termeni Pedagogici (S. Cristea) se spune că învăţarea este 

activitatea proiectată de către cadrul didactic pentru a determina schimbări comportamentale 

la nivelul personalităţii preşcolarului, elevului, studentului, prin valorificarea capacităţii 

acestora de dobândire a cunoştinţelor, a deprinderilor, a strategiilor şi a atitudinilor cognitive. 

                                                            
1 Pentru a vorbi despre învăţare, trebuie să avem în vedere, îndeplinirea următoarelor trei condiţii (D. Sălăvăstru, 2008, p.265): 1) să existe 
o schimbare în comportament; 2) schimbarea să fie rezultat al experienţei; 3) schimbarea să fie durabilă. Majoritatea definiţiilor fac uz de 
schimbarea comportamentală. Enciclopedia britanică defineşte învăţarea astfel: “o modificare continuă, relativă a  comportamentului, 
fundamentată pe experienţa anterioară”. Vâgotski afirmă că învăţarea reprezintă ”toate schimbările comportamentului interior sau 
exterior, rezultate din experienţă”. Skinner consideră că învăţarea înseamnă “formarea comportamentului nou”. Gagne defineşte învăţarea 
astfel: ”modificare a dispoziţiei sau capacităţii umane, ce poate fi menţinută şi care nu poate fi atribuită procesului de creştere; modificarea 
denumită învăţare se manifestă ca o modificare a comportamentului”. 

  Provocare 

Repere teoretice 
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Vom prelua definiţia învăţării ca fiind o activitate prin care se obţin progrese în 
adaptare, care vizează achiziţia de cunoştinţe, operaţii intelectuale şi însuşiri de 

personalitate, achiziţii ce apar la nivelul individului ca "bunuri" personale, obţinute 

predominant pe bază de exerciţiu (cu precizarea că aceste achiziţii trebuie să fie de durată)2. 

 

Clasificarea ierarhică a învăţării construită de R. Gagné face referire la opt tipuri de 

învăţare în care nivelul superior este complex şi se bazează pe achiziţia celor inferioare. 

Elevul trebuie să îşi însuşească noţiunile anterioare pentru a dezvolta capacităţi noi. Cele opt 

tipuri sunt: 

1) învăţarea de semnale;  

2) învăţarea stimul – răspuns;  

3) învăţarea prin înlănţuire;  

4) învăţarea prin asociaţii verbale;  

5) învăţarea prin discriminare;  

6) învăţarea noţiunilor;  

7) învăţarea regulilor;  

8) rezolvarea de probleme. 

Este evident ca omul poate să treacă de la învăţarea spontană, generată ca o 

consecinţă a unor activităţi care au alte genuri de finalităţi, la învăţarea deliberată  şi chiar 

la învăţarea proiectată (“premeditată”). Orientarea învăţării deliberate se face prin formularea 

unor scopuri, astfel încât ele să direcţioneze învăţarea. Şcoala este cea care solicită elevul 

să înveţe deliberat, dar la învăţarea deliberată nu reuşesc să ajungă toţi elevii. Învăţarea 

premeditată este acea învăţare care decurge dintr-un proiect, care este pregătită prin măsuri 

menite s-o direcţioneze şi s-o faciliteze. Trecerea spre învăţarea premeditată este 

indispensabilă pentru ca elevii să realizeze performanţe mari şi în domenii tot mai depărtate 

de activităţile empirice, dar posibilitatea ei trebuie înţeleasă pentru ca elevii să poată să 

realizeze intervenţii benefice în procesele de învăţare. 

 Caracteristici 
 

Învăţarea şcolară prezintă următoarele caracteristici şi particularităţi specifice ce o 

diferenţiază de învăţarea general-umană: 

- reprezintă o necesitate socială; 

                                                            

2 www.dppd.utcluj.ro/dppd/database/Curs%20-%20Invatarea.pdf 
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- se realizează în cadru instituţionalizat, normativizat; 

- este o activitate/ un proces care presupune o desfăşurare procesuală, fiind 

ghidată de legi interne, orientată şi optimizată prin modele şi programe. Fiind 

dirijată din exterior, tinde adesea să devină un proces strict dirijat. Există un 

control „de progres”, care este o măsură de supraveghere zilnică (neanunţată), un 

control „periodic”, ce se realizează la intervale mai mari de timp şi un control 

„final”, când se verifică gradul de învăţare a întregii materii de studiu ( Bontaş,I., 

1995, p. 229). Când controlul (realizat de profesor) este admis şi interiorizat de 

elev, demersul învăţării devine conştient, se transformă în autoînvăţare (Pavelcu, 

1969), autocontrol; 

- se realizează în condiţii speciale (locul de desfăşurare, selecţia materialului ce 

constituie obiectul învăţării, diferenţierea abilităţilor); 

- are un caracter secvenţial, este o activitate planificată; 

- dispune de caracter gradual, de relaţionare de la simplu la complex, cu integrare 

atât verticală, cât şi orizontală; 

- are un pronunţat caracter informativ-formativ; 

- are un caracter individual şi unul grupal; în contextul ultim se produc fenomene de 

influenţare reciprocă cadru didactic-elevi, se stabilesc relaţii de intercomunicare, 

intercunoaştere şi afective ce pot deveni factori stimulatori ai învăţării şcolare. 

Învăţarea şcolară se defineşte atât prin aceste caracteristici, cât şi din perspectiva ei 

în procesul de învăţământ, proces care rezultă din interacţiunea dintre instruire şi învăţare. 

Caracteristicile diferă şi în raport cu paradigma învăţării. De exemplu, în paradigma 

tradiţională, învăţarea este reproductivă: 

- educabilul îl urmează pe profesor, având un rol pasiv, de receptor; 

- programele de studiu sunt standardizate; 

- profesorul conduce procesul de învăţare; 

- se focalizează pe ce câştigi din educaţie; 

- motivaţia este externă, cu centrare pe evitarea pedepselor; 
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În noua paradigmă, învăţarea este individualizată: 

- autoorientată către educabil; 

- programele de studiu sunt individualizate; 

- profesorul facilitează şi orientează învăţarea; 

- educabilul iniţiază învăţarea, având un rol activ; 

- focalizarea este pe cum să înveţi; 

- motivaţie intrinsecă şi centrare pe competenţe. 

 

La rândul ei, o învăţare eficientă are trei caracteristici importante: 

- este activă; 

- este orientată către scop; 

- duce la rezultate măsurabile. 

 

 

Aplicaţie 

 Identificaţi condiţiile care asigură o învăţare activă şi interactivă.     

 

 Aspecte procesuale 
 

Învăţarea şcolară poate fi analizată pe de o parte ca produs şi pe de altă parte ca 

proces. 

Înţeleasă ca produs, învăţarea ne apare ca un ansamblu de rezultate (calitative şi 

cantitative) exprimate în termeni de noi cunoştinte, noţiuni, idei, norme, priceperi, deprinderi, 

obişnuinţe, modalităţi de gândire, de expresie şi de acţiune, atitudini, comportamente. 

Ca proces reprezintă o succesiune de operaţii, de acţiuni, activităţi, de stări, de 

evenimente conştient finalizate în transformări.  Schimbările produse sunt multiple, de la: 

- informaţie la cunoştinţe; 

- imagine la  noţiuni; 

- acţiuni la construcţia de cunoştinţe;  

- acţiune la  gândire şi invers; 

- contemplarea concret senzorială la gândirea abstractă; 

- empiric la ştiinţific; 

- simple impresii la stări afective complexe; 

- forme vechi de comportare la forme noi; 

- un mod de funcţionare intelectuală la un alt mod. 
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Prin învăţare se realizează un circuit complex al informaţiei de la receptare până la 

efectuare şi invers prin conexiune inversă, datorită mecanismelor autoreglatoare, astfel încât 

activitatea şi conduita umană se modifică în procesul adaptării şi echilibrării în relaţia cu 

mediul (Anton Ilica ş.a., O pedagogie pentru invăţământul primar, 2005, p.109). 

 

Dacă analizăm o secvenţă de învăţare, vom constata că ea prezintă două aspecte 

solidare: aspectul procesual şi aspectul stimulativ şi reglator3. Cele două laturi alcătuiesc o 

unitate indisolubilă, desfăşurându-se alternant sau concomitent, fără a exista o suprapunere 

exactă. 

 

 

Aplicaţie 

 Elaboraţi structura unei lecţii de transmitere de cunoştinţe, în cadrul căreia 

anumite secvenţe pot fi realizate pe baza instruirii asistate de calculator. 

 

Aspectul procesual vizează implicarea proceselor cognitive şi intelectuale în actul 

învăţării (percepţii, reprezentări, gândire, memorie, imaginaţie şi limbaj) şi cuprinde 

momentele (procesele) care compun o secvenţă de învăţare: 

- perceperea, receptarea, înregistrarea activă a datelor concrete şi verbale, 

cuprinse în oferta lecţiei sau activităţii practice, pe fondul unei stări de activare 

cerebrală, prin inducerea unei stări de atenţie;  

- înţelegerea acestuia, sinteza şi generalizarea prin formarea de noţiunii şi principii;  

- memorarea, păstrarea în timp a cunoştinţelor şi stocarea informaţiei;  

- finalizarea secvenţei de învăţare o constituie actualizarea informaţiei, valorizarea 

internă, sub forma recunoaşterii, reproducerii, aplicării sau transferului de 

cunoştinţe şi deprinderi.  

 

După cum se observă, este greşit să se pună semnul egalităţii între activitatea de 

învăţare şi procesul de memorare. Aşa cum remarcă A. Chircev (1977), „Învăţarea nu este 

reductibilă la simpla „înmagazinare" a informaţiei transmisă de către profesor, la stocarea 

acestei informaţii în „memoria-depozit" a elevului şi nici actualizarea în momentul verificării 

datelor achiziţionate". 
                                                            

3 Aspectul reglator se referă la participarea proceselor şi funcţiilor psihice care au rol stimulativ şi reglator pentru actul învăţării: motivaţie, 
afectivitate, voinţă, atenţie. 
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Momentele menţionate sunt într-o anumită măsură convenţionale, deoarece 

învăţarea îmbracă forme variate. Ele se articulează atât de strâns, încât practic se contopesc 

în unul şi acelaşi proces de învăţare. În această succesiune procesul de memorare 

prelungeşte actul cognitiv ca atare; mai precis, există în parte o suprapunere a memorării 

peste acţiunea cognitivă - orice cunoaştere fiind implicit o înregistrare -, pentru ca, în 

continuare, să aibă loc o acţiune mnezică autonomă, subordonată ţelului „stocării" ca atare 

(M.Bocoş ş.a., Didactica modernă, 2001, p.50). 

Analiza procesuală a generat o explicaţie a modalităţilor în care elevii pot să 

proceseze informaţii şi să constituie competenţe. 

Abordarea procesuală a învăţării conduce la elaborarea unor produse ce apar în 

calitate de produse noi şi care devin în plan interior puncte de plecare şi mecanisme interne 

ce stau la baza unor noi acte de învăţare. Totodată, aceeaşi abordare, generează o 

progresie de schimbări care combină acte constructive şi acte distructive. Învăţarea este în 

permanentă pierdere şi câştig, elaborare şi reelaborare, reţinere şi excludere, o continuă 

evoluţie progresivă (în spirală) pe calea cunoaşterii, pe baza angajării şi dezvoltării unor 

însuşiri intelectuale: creativitate şi independenţă. (Romiţă Iucu, Teoria şi metodologia 

instruirii, 2009, p.15)  

O idee-cheie pentru reuşita actului de învăţare o reprezintă convingerea că o 

"cunoştinţă" nu este formativă prin ea însăşi ci prin procesul prin care se ajunge la ea.  

Un alt factor determinant pentru producerea învăţării îl reprezintă angajarea elevului 

în procesul învăţării. Învăţarea ca proces solicită un efort susţinut din partea celui care 

învaţă, motivat prin aceea că o experienţă cognitivă trăită cu interes generează, la rândul 

său, nevoia unei noi experienţe de cunoaştere. 

 

Sarcina cadrului didactic este aceea de a organiza şi dirija învăţarea în sensul 

în care ea poate să implice, să angajeze, să determine participarea activă a elevului. 

 

 

Aplicaţie 

     Exemplificaţi dependenţa unei activităţi de învăţare deliberată de metoda 
de învăţare. Apreciaţi că modalităţile în care concepeţi învăţarea vă 
afectează rezultatele? 
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Reflecţie 

          ”Învăţarea este o artă instinctivă, care nu neglijează potenţialul, care 

tânjeşte după realizări, este un proces unitar.” (A.Bertlett Giamatti) 

  

 

 
Extindere 
Pentru informații suplimentare referitoare la tema acestui subcapitol, vă 
recomandăm  lucrarea lui  Sushkin, N.,  Learning Theories, 1997, link-ul 
http://www.ic.polyu.edu.hk/posh97/Student/Learning_theories.html și 
modulul Strategii didactice în viziune transdisciplinară din aceeași serie 
elaborată în cadrul proiectului. 
 

 

 

Exerciţiu creativ 

     Realizaţi un scurt eseu despre relaţiile dintre învăţare şi memorare. 

Memorarea îşi mai găseşte loc în înstruirea interactivă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jurnal de curs  

 

       Ce am învăţat: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..................................... 

       Ce aplic: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………............................................ 

      Ce mai vreau să ştiu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….....................................… 
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2.2. Teorii ale învăţării abordate din perspectiva psihopedagogică – 

behaviorism, cognitivism, constructivism - aplicații şi limite 

Prof. dr. Comportament Vizibil, directorul școlii 

Recompensa, îi salută călduros pe cei nouă elevi, trimiși 

la direcțiune de către Consiliul Profesoral, pentru a li se 

onora rezultatele școlare. 

- Felicitări fiecăruia dintre voi! spune directorul. Profesorii voștri mi-au spus că ați obținut 

note foarte bune la simularea examenului de limba și literatura română, ceea ce 

demonstrează că sunteți pregătiți pentru examenul de admitere din vară. Acestea sunt 

diplomele care arată respectul școlii noastre pentru ceea ce ați făcut și, asa cum știți, la 

câștigarea unor astfel de diplome pentru toate disciplinele, veți fi invitați la o pizza, cu două 

săptămâni înainte de examenul final. Deci, continuați să munciți și școala noastră va fi 

mândră de voi. 

În curtea Liceului Teoretic Avertisment, elevii citesc un afiș anuntând noua orientare pe 

care conducerea școlii a adoptat-o cu câteva zile înainte: 

"începând de astăzi, elevii cu mai mult de trei absențe nemotivate vor fi suspendați și nu 

mai au dreptul de a intra în școala decât dacă vin însoțiti de părintii lor, pentru a participa la 

o întâlnire cu directorul adjunct. Pentru a fi readmiți la școală, elevii vor trebui să elaboreze 

și să semneze un acord de a frecventa școala zilnic și să propună un plan pentru a evita 

absentarea de la cursuri fără acceptul unei autorități școlare." 

Cum comentați cele două situații? 

“Teoriile învăţării reprezintă acele modele 

conceptuale care îmbină nivelul ipotezelor cu cel al 

principiilor în vederea cunoaşterii sistematice a activităţii de 

învăţare printr-un ansamblu de afirmaţii ştiinţifice cu valoare 

informaţională informativă, explicativă, predictivă, rezumativă, normativă, realizată/realizabilă 

în diferite variante specifice unor autori sau şcoli de gândire”4 

                                                            

4 Bernat, S.E., (2003), Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, p.369 

  Provocare 

   Repere teoretice 
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 Teoriile învăţării se pot grupa în modele după mai multe criterii, cele mai cunoscute 

clasificări fiind realizate de psihologii Hilgard şi Bower, iar la noi de către profesorul I. 

Neacşu. Aceste modele sunt: behaviorismul, cognitivismul şi constructivismul. 

Behaviorismul este o orientare psihologică, fondată de John B. Watson Acesta a 

susţinut că obiectul de studiu al psihologiei este comportamentul (behaviour - eng -  = 

comportament), singurul care poate fi studiat în mod obiectiv. În această concepţie, 

comportamentul este un ansamblu de răspunsuri ajustate stimulilor care îl declanşează. 

Pe fundamentul acestei teorii, învăţarea a fost concepută drept o schimbare 

observabilă a comportamentului produsă de experienţă.  

Behaviorismul nu se interesează de  procesele mentale care intervin în învăţare. El  

presupune că învăţarea s-a produs când elevul dă un răspuns corect la un stimul dat. 

 

 

Aplicație 
Descrieţi o situaţie în care comportamentul unui elev se supune 

mecanismului stimul-răspuns. 

 

Condiţionarea clasică a comportamentului a fost demonstrată de fiziologul rus I. P. 

Pavlov,  pornind de la ideea că între stimulii din mediu şi reacţiile organismului există o 

legătură. 

Concomitent, în SUA, Edward Thorndike elaborează teoria conexionismului, conform 

căreia învăţarea are la bază formarea unor conexiuni la nivelul centrilor nervoşi din creier. 

Are drept rezultat important legea efectului: învăţarea se face printr-o succesiune de 

încercări şi erori. Încercările de succes sunt reţinute, cele fără succes sunt inhibate. 

Condiţionarea operantă (behaviorismul ştiinţific) Cercetările lui Thorndike au 

alăturat conexiunii stimul-răspuns, drept condiţie a învăţării, şi faptul că stimulii produc 

consecinţe plăcute. Această observaţie a făcut obiectul unei practici obiective, B. F. Skinner, 

Watson şi Tolman observând stimulii, situaţiile în care se produc şi comportamentele 

corespunzătoare. 

B. F. Skinner a fundamentat noţiunea de modelare comportamentală, care se 

produce prin intermediul întăririlor pozitive şi negative. 

Întăririle sunt consecinţe ale unui comportament care îi sporesc frecvenţa, durata şi 

intensitatea manifestărilor ulterioare. 

Învăţarea socială sau învăţarea prin imitaţie. Albert Bandura şi colaboratorii săi au 

studiat influenţa modelelor asupra formării comportamentelor sociale, prin imitare. Imitarea 
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este grevată de consecinţele pe care copilul le atribuie unei acţiuni, consecinţe care 

acţionează ca un sistem de întărire secundar. 

 

 

Aplicație 
Identificaţi câteva modalităţi de întărire pozitivă care pot fi utilizate în 

activitatea didactică. 

 

Recompensa (materială, simbolică, acţională şi socială) nu reprezintă o întărire 

pozitivă. 

Ea apare în urma unei întăriri pozitive, fiind un efect plăcut. Un exemplu de 

recompensă este acela când profesorul îi spune unui elev „Eşti cel mai bun elev la 

matematică"  Dacă îi spunem aceluiaşi elev: „Îmi place modul în care ai rezolvat problema" 

avem de-a face cu o întărire pozitivă,  al cărei scop este de a-l determina pe elev să înveţe 

un mod corect de rezolvare a unei situaţii. 

În mod similar, pedeapsa nu este o întărire negativă. Ea nu face decât să elimine un 

comportament greşit, fără a-i explica celui vizat că acel lucru este greşit şi că ar trebui să îl 

evite în continuare. 

 

 

Reflecţie   
Care sunt efectele utilizării pedepselor.e Pot fi pedepsele eficiente? 

 

 Aplicaţii pedagogice 

Modelarea comportamentului prin sistemul întăririlor  

Se realizează: 

- pe cale principală - direct (când întăririle iau forma încurajărilor sau inhibărilor) sau 

indirect (pedepse şi recompensele sunt folosite drept întăriri)  

- pe cale secundară, anticiparea sau prezentarea consecinţelor unui tip de 

comportament / acţiune, ceea ce va la stingerea sau valorificarea sa 
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Ghid de administrare a întăririlor 

Câteva sugestii pentru administrarea întăririlor: 

• întărirea trebuie să fie contingentă cu comportamentul ţintă. Adică ea trebuie 

administrată imediat după emisia comportamentului dezirabil.  

• nu este recomandat acordarea unor laude excesive pentru comportamentele care 

depăşesc capacităţile şi abilităţile majorităţii elevilor dintr/o clasă. 

• elevul trebuie conştientizat de faptul că întărirea este o consecinţă a 

comportamentului său; 

• în faza de învăţare, întărirea trebuie administrată imediat după realizarea 

comportamentului ţintă; 

Prin utilizarea repetată, întăririle îşi pot pierde din valoare. Ele trebuie schimbate 

periodic. 

Recomandări  

• evitaţi utilizarea pedepselor 

• ignoraţi pentru început comportamentul inoportun 

• utilizaţi semnale de avertizare înainte de a aplica penalizarea 

•  profitaţi de potenţiale schimbări pe care le puteţi face în mediul fizic (mutaţi un elev 

într-o altă bancă dacă observaţi că se joacă în timp ce dumneavoastră explicaţi) 

 

 

Reflecție 
Reflectaţi asupra următoarei observaţii - stima şi dispreţul sunt mijloace 
prin care se învaţă principiile  

 

 Elaborarea de regulamente şcolare interne  

Pentru crearea unui climat favorabil învăţării sunt necesare reguli, dar stabilirea 

acestora se poate realiza prin implicarea elevilor şi a profesorilor, prin responsabilizarea 

elevilor pentru propria învăţare şi prin sistemul de modelare comportamentală prin întăriri. 

 

 

Aplicație 
Proiectaţi un capitol destinat elevilor din ROI.  
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 Instruirea programată  

Instruirea programată este o tehnică de învăţare care presupune divizarea 

conţinuturilor în unităţi mici, ale căror structură şi mod de prezentare sunt supuse unei atente 

programări. Elevul poate parcurge aceste programe în ritmul propriu, la finalul fiecărei unităţi 

primind un feedback, cu rol de întărire pozitivă sau negativă. Participarea activă a elevului la 

învăţare este implicită, întrucât ele se străduieşte să ofere un răspuns corect, numai aşa 

putând avansa în program. 

Cursurile prin corespondenţă sau cele de genul „învăţaţi fără profesor” sunt exemple 

pentru acest mod de achiziţie a cunoştinţelor. Limita instruirii programate constă în neglijarea 

laturii afective şi inhibarea creativităţii. (Skinner a conceput schema programării liniare). 

 

 

Aplicație 
Utilizând  instruirea programată realizaţi o secvenţă dintr-o activitate de 

învăţare, la o disciplină la alegere 

Funcţiile feedback-ului  se reflectă atât asupra activităţii de  predare, cât şi a celei de 

învăţare. Pe elev îl ajută să-şi formeze reprezentări cognitive corecte şi să se autoevalueze 

mai obiectiv, pe cnd pe profesor îl ajută să-şi autoregleze permanent strategiile de predare şi 

ritmul de lucru. 

 Limite 

 Învăţarea are loc într-un context unic, în care nu se oferă experienţe variate, create în 

clasă și, de asemenea: 

- activitatea didactică organizează acţiuni pentru elevul-tip, depersonalizat, fiind 

proiectată fără raportare la varietatea situaţiilor reale 

- evaluarea este standardizată, utilizându-se teste, scări de apreciere 

- proiectarea activităţii presupune constrângeri 

- elevii pot avea doar o atitudine critică limitată 

- curriculumul şi instruirea sunt centrate pe conţinutul prefigurat 

- durată scurtă a obiectivelor ce vizează modelarea comportamentală. Cu toate că 

fragmentarea şi evaluarea fiecărei etape au introdus  rigoare în proiectarea didactică, 

se remarcă lipsa unei analize complexe a scopurilor şi finalităţilor educaţiei.  

- învăţarea devine liniară, un comportament adăugându-se altuia, în timp ce transferul 

de cunoştinţe şi capacităţi este ignorat 

- acţiunea pedagogică devine repetitivă, mecanică, lipsită de creativitate 
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- nu este definit clar obiectul învăţării 

- obiectivele particulare se multiplică, devin puţin comunicabile şi există riscul de a 

produce efecte de indiferenţă, formalism  

 

 

Aplicație 
Cum produceţi modelarea comportamentală în cazul unui elev care nu 

participă deloc la lecţie? Dar în cazul unuia care vorbeşte des neîntrebat?

 

 

Aplicație 
Selectaţi din literatura română figuri de dascăli renumiţi pentru 

comportamente dezirabile sau indezirabile la clasă. 

 

1.Domnul învatator Explicit Eseu predă la clasa a II-a 

unitatea de măsură pentru lungime. Le prezintă elevilor 

diferite instrumente de măsură: ruleta, metrul croitorului, 

metrul tâmplarului. Descrie fiecare instrument în parte, accentuând prezența "liniuțelor" de 

demarcație. Explică la ce și de către cine este folosit fiecare dintre aceste instrumente. Le 

arată elevilor o bucata de stofa, măoară câte 1 m cu fiecare dintre cele trei instrumente și-i 

întreaba: " Ce credeți că se va întâmpla dacă vom compara cele trei bucați de stofă?" 

De asemenea, le oferă, ca ajutor extern pentru o mai bună memorare, o reprezentare 

grafică a problemei propuse. 

2.Ca de obicei, în după-masa zilei de marți profesoara Stadia Litate se pregătește pentru 

lecțiile cu clasele a VI-a. Se gândește că deși clasele au același profil, din nou VID este în 

urmă cu o temă față de VI E. Își amintește că de la începutul anului școlar s-a menținut 

decalajul de teme dintre cele două clase, uneori fiind chiar de două-trei lecții. Se gândeste 

că diferențele de ritm de achiziție provin din interesele și capacitățile elevilor. Caută mereu 

cele mai adecvate metode pentru a-i ajuta pe toți elevii să se dezvolte, în funcție de 

potențialul fiecăruia. Utilizează frecvent materiale didactice, pe bază cărora face 

demonstrații. Explică tot timpul ceea ce face, iar când notează ideile principale pe tablă 

spune cu voce tare ceea ce scrie. 

  Provocare 
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Care este părerea dumneavoastră despre cele două ipostaze?  

Cognitivismul, contrar behaviorismului, caută să pună în lumină procesele interne 

ale învăţării. Teoriile cognitiviste acordă un rol major procesărilor informaţionale care au loc 

între stimul şi răspuns. Elevul este un sistem activ de prelucrare a informaţiei, primind stimuli 

din mediu, percepuţi senzorial, aplicandu-le procese de recunoaştere a informaţiei, care mai 

apoi este stocată temporar în memoria de scurtă durată, ulterior, informaţia prelucrată fiind 

înmagazinată în memoria de lungă durată (considerată rezervor, bază de date). 

Întrucât elevul trebuie să integreze realitatea mai degrabă decât să dobândească noi 

comportamente observabile, învăţarea este caracterizată printr-o schimbare în structurile 

mentale ale elevului. 

Abordarea cognitivistă pune accentul pe angajamentul mental activ al elevilor pe 

toată durata învăţării, informaţia fiind prelucrată în esenţă şi profunzime. De aceea, 

profesorul trebuie să utilizeze strategii de predare care urmăresc    să ajute elevul în 

selecţionarea, decodificarea, organizarea, integrarea şi accesarea ulterioară a informaţiei. Se 

trece de la înţelegerea învăţării ca discurs la înţelegerea ei ca factor de de dezvoltare 

intelectuală durabilă. 

 Aplicaţii ale perspectivei cognitive în educaţie 

- accentuarea rolului activ al elevului în învăţare  

- utilizarea de strategii de memorare, simple (repetiţie) sau complexe (elaborare şi 

organizare 

- importanţa autoreglării în învăţare  

- înţelegerea mai nuanţată a diferenţelor individuale. 

- profesorul are rol de facilitare a învăţării prin elaborarea şi organizarea 

materialului, precum şi prin implicarea activă a elevilor în sarcini autentice de 

învăţare  

Utilizarea metodelor intuitive presupune introducerea elementelor concrete, care să 

ajute elevul să înţeleagă cum se produc fenomenele în realitate. Metodele intuitive 

acţionează asupra mecanismelor de percepţie şi reprezentare. Utilizând ca metode, 

demonstraţia şi modelarea obţinem rezultate în formarea conceptelor. 

Utilizarea materialelor didactice ca suport concret pentru învăţare este strâns legată 

de utilizarea metodelor intuitive. Au fost concepute principii psihopedagogice care au orientat 

utilizarea materialelor şi mijloacelor de învăţământ. Materialele didactice ajută la realizarea 
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reprezentărilor cognitive. Cu cât materialele didactice utilizate sunt mai diverse şi mai 

complexe, cu atât învăţarea este mai eficientă şi mai stabilă.  

Predarea în conformitate cu principiul respectării particularităţilor de vârstă şi 

pshihoindividuale porneşte de la luarea în calcul a nivelului de dezvoltare al unei 

persoane şi a caracteristicilor generate de factorii de personalitate. 

Feedforward-ul desemneaza setul de anticipări pe care profesorul îl construieşte în 

timp ce facilitează procesul de învaţare al studenţilor. Feedforward-ul este corelativul 

feedback-ului, însă aparţine în exclusivitate profesorului, ca instrument al canalizării 

discursului didactic spre o anumita finalitate. Valoarea formativă a acestuia este pusă în 

lumină doar de un proces didactic ce se focalizează pe reflecţie, adică este construit în aşa 

manieră încât solicită studentul să reflecteze asupra informaţiei care i se prezintă, dar îi şi 

permite momente de autoreflecţie asupra modului în care receptează şi valorifică 

informaţia. Pentru a construi un set de anticipări util studentului/elevului, modelul de 

profesor adecvat este cel reflexiv, care analizează constant ceea ce întreprinde, pentru a-şi 

îmbunătăţi stilul de predare. 

 Organizatorii cognitivi si predarea explicita 

David Ausubel propune un model de predare care opune învăţarea mecanica celei 

bazate pe înţelegere. Organizatorii cognitivi sunt instrumente de organizare a cunoştinţelor. 

Aceştia pot lua diverse forme, de la hărţile conceptuale, până la tabla de materii a unei 

cărţi. Demersul de predare porneşte de la prezentarea organizatorilor, continuă cu 

prezentarea sarcinilor şi materialelor de învăţat şi se finalizează cu întărirea organizării 

cognitive (Simona Bernat, pag.26). În etapa prezentării organizatorului se clarifică scopul 

lecţiei, se expune organizatorul şi se stabileşte legătura dintre acesta şi cunoştinţele 

elevilor. În etapa prezentării conţinutului şi sarcinii de învăţare se explicitează modul de 

organizare al noului material, logica materialului respectiv şi abia apoi se introduce noul 

conţinut şi se prezintă materialul. În etapa de final se stabileşte o conexiune între noile 

informaţii şi organizatorul prezentat în avans, pentru a se promova o receptare activă a 

cunoştinţelor. 
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 Organizarea secvenţiala a instruirii. Instruirea este concepută ca o succesiune 

logică de evenimente, care se suprapun peste evenimentele interne ale procesului 

cunoaşterii la cel care învaţă. O variantă de structură a evenimentelor instruirii 

propune Robert Gagne (1975, apud Simona Bernat):  

.     captarea şi controlul atenţiei 

.     informarea elevului asupra rezultatelor aşteptate 

.     stimularea actualizării capacităţilor prealabile 

.     prezentarea stimulilor proprii sarcinii de învăţare 

.     oferirea de îndrumări pentru învăţare 

.     asigurarea conexiunii inverse 

.     aprecierea performanţei 

.     asigurarea posibilităţii de transfer 

.     asigurarea păstrării în memorie. 

 

Învăţarea presupune un şir continuu de achiziţii, care se suţin unele pe altele şi care 

necesită o permanentă actualizare. Există o anumită ierarhizare a formelor învățării în 

raport de care se aleg metodele ce se vor folosi. Gagne (1975) identifică opt forme ale 

învățării: 

.     învățarea de semnale 

.     învățarea stimul-răspuns 

.     înlănțuirea 

.     asociația verbală 

.     învățarea prin discriminare 

.     învățarea conceptelor 

.     învățarea regulilor 

.     rezolvarea de probleme  

 

 

Aplicație 
Realizaţi un scenariu didactic la o disciplină la alegere pornind de la 

modelul lui Gagne. 
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Domnul Indu C.Ţ. Ionescu, profesor de chimie, solicită 

elevilor săi de clasa a VII-a să lucreze în microgrupuri. 

Fiecare dintre grupuri a primit o listă cuprinzând titlurile a 

109 cărți. Fiecărui titlu îi corespunde un cuvânt și un anumit cod numeric. Elevii vor aranja 

cărțile, după niște reguli, într-o biblioteca cu șapte rafturi, pe fiecare raft încăpând maxim. 

32 de cărți. Când fiecare grup termină, se analizează rezultatele, evidențiindu-se faptul că 

acestea diferă. 

În final, profesorul repetă sarcina de lucru, prezentând-o ca pe o metaforă pentru tabelul 

periodic al elementelor (adaptat după Brandt si Perkins,  2000). 

În partea a doua a orei de istorie, profesorul Construct I. Vianu le cere elevilor să redacteze 

rezumatul lecției despre Revoluția de la 1848. Observând că Mihai nu scrie, îl întreabă dacă 

poate să schițeze un plan de idei. Băiatul spune: "Nu încă." Profesorul îi cere să citească 

un fragment cu voce tare și apoi îl întreabă care este cel mai important lucru din acel pasaj. 

Mihai alege cuvintele muniție și pistoale, explicând: "îmi plac armele și chestiile astea". 

"Ţi-ai raportat textul la experiența ta. Aceasta este o modalitate de a decide ceea ce este 

important. Hai să împarțim fragmentul acesta în părți mai mici, pentru a simplifica alegerea 

a ceea ce este semnificativ. Un bun cititor se întreabă tot timpul ce este relevant. îti voi citi 

propoziția pe care mi-ai indicat-o tu mai înainte și as vrea să-mi spui care crezi că este cel 

mai important lucru din ea, bine?" (adaptat dupa Brandt si Perkins, 2000). 

 Constructivismul  

Teoria constructivistă a apărut în anii ’90, fiind o aprofundare a cognitivismului. 

Curentul care stă la baza acestei abordări este postmodernismul. 

În viziunea curentului constructivist, accentul este plasat pe importanţa individului în 

procesul de predare-învăţare. Nu instruirea este cea pe care se pune accent, ci învăţarea. 

Această paradigmă încurajează preluarea controlului de către individ în timpul învăţării; 

încurajează cunoaşterea individuală, subiectivă, automonitorizarea procesului de construire 

a cunoştinţelor şi ancorarea experienţelor de învăţare în situaţii autentice, reale, de viaţă. 

Constructiviştii postulează ideea conform căreia cunoaşterea este întotdeauna o construcţie 

şi o reconstrucţie (Daniela Roman, 2010), în felul acesta învăţarea avînd la bază 

creativitatea şi nu repetiţia 

  Provocare 
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Constructivismul recunoaşte, ca şi cognitivismul, că învăţarea este o activitate 

mentală, dar nu este recunoscută realitatea externă obiectivă, ea fiind doar în mintea 

indivizilor. Învăţarea este, deci, un proces activ de construire a acestei realităţi, şi nu o simplă 

achiziţie prin transmitere, explicare, demonstrare sau receptare. Drept urmare, fiecare 

realitate este unică, transpusă conform propriilor experienţe 

Elevul nu transferă automat cunoştinţele provenind din mediu în memoria sa, ci, în 

raport de interacţiunile sale cu acesta, ajunge să-şi definească treptat  propriile interpretări 

ale lumii. Contextul social joacă un rol major în învăţare. Elevul are un rol proactiv, el fiind 

decident în demersul de construire a cunoştinţelor. Învăţarea prin construcţie proprie este un 

proces de interiorizare a modului în care se realizează cunoaşterea. 

 

Predarea nu constă în a transmite informaţii de la mentor la discipol, ea pune 

semnificaţiile elevului la încercare.  

 

Din perspectiva curriculumului, apare necesitatea corelării obiectivelor şi a 

conţinuturilor cu stadiile şi structurile de gândire ale elevilor. Curriculumul  şi instruirea sunt 

centrate pe elev, utilizându-se strategii active şi interactive. În scopul formării capacităţilor 

superioare de gândire, este de remarcat că accentul cade pe capacitatea de investigaţie, de 

conceptualizare, capacitatea de rezolvare a problemelor, de gândire critică, de evaluare şi 

autoevaluare. 

Constructivismul încurajează elevii să aibă o atitudine proactivă în stabilirea 

scopurilor, a conţinuturilor, a situaţiilor, a strategiilor, prin interpretări şi înţelegere (Elena 

Joiţa coord., Profesorul şi alternativa constructivistă a instruirii, 2007, p.23). 

Constructivismul a promovat noi metode didactice - investigaţia centrată pe elev, 

învăţarea ancorată, învăţarea prin cooperare etc.  

Perspectiva constructivistă se doreşte a fi integrativă atât în sfera învăţării, cât şi în 

cea a evaluării, ultima îmbrăcând forma dinamică prin luarea în considerare a influenţei 

sociale. 

 

 Aplicaţii în plan educaţional 

Învăţarea prin cooperare  

„Într-o situaţie de învăţare prin cooperare, interacţiunea este caracterizată de o 

interdependenţă pozitivă dintre obiectiv şi răspunderea individuală.” (Johnson & Johnson, 
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1998) Obiectivul principal al lucrului în grup este de a-i implica pe elevi activ în procesul de 

învăţare atunci când există un scop comun acceptat de toată lumea. Gruparea le permite 

elevilor să lucreze împreună pentru a maximiza învăţarea proprie şi pe cea a altora. 

Predarea centrată pe elev 

Acest tip de predare se bazează pe strategii de instruire active şi interactive. 

Responsabilitatea pentru propria învăţare se împarte între profesor şi elev, aceştia devenind 

parteneri în procesul de construire a cunoştinţelor. Comunicarea se produce atât pe verticală 

cât şi pe orizontală, elevii având posibilitatea de a dialoga unii cu alţii, de a deveni surse de 

învăţare pentru colegii lor. Formularea întrebărilor devine un punct cheie în activitatea de 

învăţare. 

Evaluarea pe baza de competență reprezintă o preocupare viguroasă și conștientă 

a evaluării formative. În sens figurat, se susține că singura competență pe care trebuie s-o 

asigure școala elevilor săi ar trebui să rămână competența de a ști fiecare ce știe și ce nu 

știe încă, ajutați fiind de profesori. 

Pentru a putea evalua cunoștințele, deprinderile sau competențele celor care învață, 

performanța prin care aceștia le demonstrează trebuie să fie observabilă și măsurabilă.  

 

 

Aplicație 
        În activitatea didactică, profesorul îmbină elemente de metodologie 

clasică şi constructivistă în scopul activizării elevilor. Identificaţi trei 

exemple şi analizaţi-le în acest sens, comentând soluţiile găsite. 

 

Referitor, la teoriile învăţării, Ioan Neacşu afirmă: “nu există o singură teorie a 

învăţării care să fie completă şi să servească explicării şi organizării comportamentului de 

învăţare; există în mod cert mai multe teorii ale învăţării, în baza cărora ne putem apropia de 

substanţa unei conduite aflate sub incidenţa conceptului de învăţare”. 

 

În ciuda diferenţelor, behaviorismul, cognitivismul şi constructivismul pot fi situate pe 

o serie de continuum-uri şi nu pe poziţii tranşante (Jonassen (1991), Newby şi 

Ertmer(1993)). Dintre toate aceste teorii, modelul educativ cel mai potrivit în mediile şcolare 

se situează între cognitivism şi constructivism (Jonassen, 1991), ceea ce nu impiedică, într-o 

anumită situaţie, abordarea behavioristă, privilegiată uneori de natura sau contextul învăţării. 
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Criterii de 
analiză5 Modelul behaviorist Modelul cognitivist Modelul constructivist 

Concepte - 
cheie 

Apreciere, asociere, 
autodisciplină, autoritate, 
caracter, comportament, 
condiţionare, conexiune, 
consecinţă, 
control,disciplină, 
feedback, imitare, 
întărire, modelare 
comportamentală, 
măsurabil, răspuns, 
recompensă, pedeapsă, 
stimul 

Accesibilizare, algoritm, 
analiză, anticipare, 
competenţă, concepte, 
cogniţie, configuraţie, 
dezvoltare intelectuală, 
memorare, operaţie, 
organizare, percepţie, 
procesarea informaţiei, 
procese cognitive, 
reprezentare, schemă 
cognitivă, sinteză, 
structură 

Acomodare, acţiune 
mentală şi obiectuală, 
alternative, aplicabilitate, 
asimilare, cooperare, 
conflict socio-cognitiv, 
construire de cunoştinţe, 
context, creativitate, 
diversitate, eşafodaj, 
explorare, individualizare, 
interacţiune, învăţare 
mediată, multiculturalism, 
nondirectivism, 
personalizare, progres, 
situaţie de învăţare 

Conduită şi 
manifestare 

Pune accentul pe 
procesele psihice 
observabile, măsurabile, 
considerând elevul o 
persoană pasivă, 
modelabilă şi supusă 
influenţelor mediului de 
învăţare. 

Pune accent pe 
manifestările mentale, 
mai mult sau mai puţin 
observabile, considerând 
elevul o persoană activă, 
implicată în propria 
instruire. 

Pune accent pe cel care 
învaţă, cunoaşterea 
apărând din valorificarea 
experienţelor anterioare 
care nu provin neapărat 
din mediu, ci pot fi şi 
mediate. Învăţarea este 
rezultatul unei construcţii 
mentale şi un act de 
autorealizare a 
potenţialului persoanei. 

Variabilitate
a conduitei 

umane 
 

Ia în considerare trei 
variabile ale conduitei 
umane: comportamentul 
tipic al subiectului care 
învaţă, tipul de întărire 
folosit şi viteza învăţării. 

Diferenţele 
interindividuale derivă din 
experienţa de cunoaştere 
cu care fiecare elev se 
angajează în procesul de 
instruire. 

Învăţarea depinde de 
calitatea experienţelor 
anterioare ale elevului, 
de trăsăturile persoanelor 
care pot media 
experienţele, de 
contextul în care se 
produce experienţa de 
învăţare şi de trăsăturile 
culturale ale acestui 
context 

Scopul 
educaţiei 

Producerea de schimbări 
comportamentale în 
direcţia dorită. 

Dezvoltarea capacităţilor 
şi a abilităţilor de a învăţa 
mai bine 

Autoactualizare, 
modelare de roluri şi 
comportamente 

Rolul 
profesorului 

Profesorul trebuie să 
structureze materialul 
supus învăţării în 
conformitate cu principiul 
paşilor mici, să aranjeze 
mediul ambiant pentru a 

Rolul profesorului este 
acela de a orienta atenţia 
celui care învaţă asupra 
aspectelor cheie ale 
materiei de învăţat, de a 
structura conţinutul 

Profesorul îndeplineşte 
roluri multiple: planifică şi 
organizează activităţile 
instructiv-educative, 
coordonează, îndrumă 
elevii, motivează, 

                                                            
5 După PANȚURU, S., NECȘOI, D., VOINEA, M. Teoria și metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluării,Universitatea 
„Transilvania”,  Brasov,  2008 . ) 
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obţine răspunsul dorit. activităţii de învăţare. consiliază, evaluează 
activităţile.  
 

Motivaţia 
învăţării 

Motivaţia este un 
fenomen exterior celui 
care învaţă, un rezultat al 
condiţiilor de mediu; 
comportamentul se 
modelează făcând apel 
la sistemul de 
recompense şi pedepse. 

Ia în considerare 
aspectul intrinsec al 
motivaţiei, intervenţia 
conexată a altor variabile 
ale celui care învaţă în 
procesul învăţării. 

Motivaţie intrinsecă ca 
rezultat al valorificării 
experienţelor elevului, al 
demonstrării utilităţii 
practice a celor ce se 
învaţă, al parteneriatului 
profesor-elev. 

Evaluarea Comportamentul este 
evaluat din perspectiva 
relaţiei stimul – răspuns. 

Independenţa răspunsu-
lui faţă de stimulii externi. 
Comportamentul este 
analizat în funcţie de 
modul în care se produce 
învăţarea, de capacităţile 
intelectuale implicate. 

Comportamentul este 
analizat din perspectiva 
con-strucţiei mentale a 
învăţării, a capacităţilor 
implicate în rezolvarea 
de probleme. 

Aplicaţii în 
plan 

educaţional 

Modelarea 
comportamentului prin 
sistemul întăririlor. 
Elaborarea de 
regulamente şcolare în 
baza sistemului de 
recompense şi pedepse. 
Instruirea programată. 
Feedback-ul didactic şi 
utilizarea lui în lecţie. 

Utilizarea metodelor 
intuitive care acţionează 
asupra mecanismelor de 
percepţie şi reprezentare 
Utilizarea materialelor 
didactice ca suport 
concret pentru învăţare. 
Principiul respectării 
particularităţilor de vârstă 
şi psiho-individuale în 
instruire. 
Feed-forward-ul didactic 
şi utilizarea lui în lecţie. 
Predare bazată pe 
organizatori cognitivi ca 
instrumente de 
organizare a 
cunoştinţelor. 
Organizarea secvenţială 
a instruirii. 
Achiziţiile anterioare ca 
suport pentru noile 
cunoştinţe 

Învăţarea prin cooperare 
ca principiu organizator 
al instruirii. 
Predarea centrată pe 
elev, utilizarea de 
strategii active şi 
interactive. 
Perspectiva 
multiculturalităţii în 
instruire. 
Contextualizarea 
învăţării. 
Evaluare centrată pe 
competenţe, pe 
capacitatea de rezolvare 
de probleme diverse. 
Personalizarea, 
individualizarea învăţării 

Principalii 
reprezenta

nţi 

I. P. Pavlov – 
Condiţionarea clasică. 
Ed. Thorndike - Teoria 
conexionismului. 
B.F. Skinner - 
Condiţionarea operantă. 
A. Bandura – Învăţarea 
socială sau învăţarea 
prin imitaţie. 

W. Kohler - Învăţarea 
prin intuiţie. 
E. Tolman - Învăţarea 
latentă. 
J. Piaget - Teoria 
psihogenezei 
cunoştinţelor şi a 
operaţiilor intelectuale. 
J. Bruner - Teoria 

J. Piaget - Teoria 
psihogenezei 
cunoştinţelor şi operaţiilor 
intelectuale. 
J. Bruner - Teoria 
genetic- cognitivă şi 
structurală. 
L.S.Vâgotski – 
Constructivismul social -  
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 genetic-cognitivă şi 
structurală. 
D.Ausubel -Teoria 
organizatorilor cognitivi şi 
anticipativi de progres. 
Galperin 

Zona proximei dezvoltări. 
 

 

 Dificultăţi şi limite 

Transpunerea teoriei constructiviste în practica şcolară poate întâmpina dificultăţi sau 

poate fi limitată, prin natura intrinsecă a teoriei, după cum urmează: 

- în fazele incipiente ale învăţării, elevul nu poate emite reflecţii, aflându-se la 

primul contact cu noul element 

- curriculumul şi metodologia didactică sunt greu de construit şi nu pot fi unitare, 

apar dificultăţi în proiectarea amănunţită a activităţilor 

- înţelegerea fiind proprie celui care învaţă, există riscul subiectivismului dincolo de 

realitatea obiectivă 

- deşi profesorul nu mai transmite informaţii, el intervine totuşi în formarea elevului 

prin asumarea altor roluri care suplinesc transmiterea de informaţii 

- profesorul revine adesea la vechiul rol de transmiţător, invocând baza materială 

precară, limite de timp şi volum mare de cunoştinţe ce trebuie asimilat 

- evaluarea constructivistă poate fi criticată ca fiind una subiectivă, de aceea 

formarea elevilor poate scăpa de sub control 

- în domeniul ştiinţelor exacte, deşi descoperirea realităţii este binevenită, nu sunt 

permise interpretarea şi înţelegerea subiectivă 

- profesorul însuşi trebuie să fie pregătit pentru a face trecerea de la modelele 

clasice la cele cognitiv-constructiviste 

- cunoaşterea subiectivă prin prisma personală a realităţii nu oferă certitudinea 

cunoaşterii exacte, este relativă 

 

 

Aplicaţie 
Care sunt efectele formative ale antrenării elevilor în asigurarea 

climatului constructivist în clasă? 

 

Reflecţie 
Constructivismul pune accent mai degrabă pe cel care învaţă decât pe 

cel care predă. 
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Extindere 

Fiind un domeniu extrem de interesant și util, vă recomandăm să citiți și: 
1. Neacşu, I., (1990), Instruire şi învăţare. Teorii. Modele. Strategii, Ed. 

Ştiinţifică, Bucureşti. 
2. Bernat, Simona-Elena, Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca,2003 
3. Joiţa, Elena (coord.) - Profesorul şi alternativa constructivistă a instruirii. 

Craiova,2008 
4. Sălăvăstru, Dorina, Psihologia învăţării. Teorii şi aplicaţii educaţionale, 

Ed.Polirom, Iaşi, 2009 
5. Maciuc, Irina, Pedagogie.vol.II.-Repere ale instruirii, Sitech, Craiova, 

2006 
De asemenea, vă sunt utile modulele Consilierea educațională, Strategii 
didactice în viziune transdisciplinară și Evaluarea formativă în contextul 
învățării din aceeași serie elaborată în cadrul proiectului.  
 

 

 

Exercițiu creativ          

Dați răspuns  printr-un fragment de jurnal reflexiv la întrebarea:Dacă ați fi 
elev în zilele noastre, ce teorie a învățării ați vrea să aplice profesorii și de 
ce? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jurnal de curs  

 

       Ce am învăţat: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..................................... 

       Ce aplic: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………............................................ 

      Ce mai vreau să ştiu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….....................................…
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2.3.  Învăţarea autoreglată şi rolul motivaţiei în activitatea autoreglată 

 
Apropie-l pe copil de probleme şi lasă-l să răspundă singur. 

Să-şi întemeieze ceea ce ştie nu pe ceea ce i-ai spus tu, ci 

pe ceea ce a înţeles el, să nu înveţe ştiinţa, ci s-o găsească 

(J.J.Rousseau) 

 

 

Motivaţia pentru învăţare a fost privită multă 

vreme într-o formă superficială, fie ca o simplă însuşire a 

individului, fie ca un rezultat al sistemului de întăriri indirect, 

prin recompense sau pedepse. Controlul exterior a ce, cât şi cum învaţă  elevii îi lipseşte pe 

aceştia de  şansa de a-şi gestiona resursele şi regla propria activitate de învăţare. Cum însă, 

multideterminarea motivaţiei a devenit evidentă, este esenţială identificarea factorilor care 

dezvoltă motivaţia şcolarului, mai ales cea intrinsecă.  

Studiile arată că deprinderea unor abilităţi autoreglatorii sporeşte atât performanţele 

şi competenţele, cât şi sentimentul autoeficacităţii la elevi. Autoeficacitatea vizează o 

anticipare pozitivă a rezultatelor acţiunilor întreprinse, pe baza cunoştinţelor şi abilităţilor de 

care dispune o persoană. 

 

Învăţarea autoreglată este un proces activ şi constructiv, de monitorizare, reglare şi 

ajustare a activităţii cognitive, a resurselor motivaţional / emoţionale şi a comportamentului 

propriu în funcţie de setul de scopuri al unei persoane (Viorel Mih).  

 

Învăţarea autoreglată vizează capacitatea de a învăţa cum să înveţi, practic un prim 

pas într-o altă direcţie de evoluţie a formării şi dezvoltării personalităţii umane - autoeducaţia.  

 

 

Aplicație 
Care este în opinia dumneavoastră, perioada în care elevii devin conştienţi 

şi capabili să înveţe autoreglat?  

De ce elevii nu învaţă autoreglat de-a lungul tuturor experienţelor de 

învăţare? 

 

  Provocare 

Repere teoretice 
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Reflecție 
Reflectati asupra asertiunii „autoreglarea se derulează ca un proces 
ciclic” 
 

 

 Factorii învăţării autoreglate 

Schraw & Brook  (1999) grupează factorii determinanţi ai autoreglării în două mari 

categorii: factori motivaţionali şi factori strategici. 

 

Factorii învăţării autoreglate (Viorel Mih, adaptat după Schraw şi Brook, 1999). 

 

Factorii  strategici ai învăţării autoreglate vizează:  

- cunoştinţele specifice unui anumit domeniu,  

- setul de strategii cognitive şi metacognitive implicate în învăţare. 

 

Strategiile sunt tehnici de învăţare a căror utilizare deliberată are ca finalitate 

realizarea unor anumite obiective. Aceste strategii pot fi asimilate de unii elevi în mod 

explicit sau prin reflectare asupra propriilor experienţe de învăţare, în timp ce alţii întâmpină 

dificultăţi în deprinderea lor sau dezvoltă strategii greşite.  

 

Strategiile de autoreglare pot fi clasificate în: strategii cognitive şi strategii 

metacognitive.  

 

Autoreglarea 

Factori 
motivaţionali 

Factori 
strategici 

Autoeficacitate 

Atribuire 

Strategii 
cognitive 

Strategii 
metacognitive 

Cunoştinţe specifice 
domeniului 

Feed-back asupra 
procesului 

Feed-back asupra 
rezultatului 

Cunoştinţe 
metacognitive 

Reglare 
metacognitivă 
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a. Strategiile COGNITIVE sunt modalităţi / tehnici de procesare, de înţelegere a 

informaţiei, pe baza cărora putem selecta, achiziţiona şi integra informaţiile noi în baza 

proprie de cunoştinţe. Prin intermediul acesteia, elevul îşi organizează propria gândire. 

Strategiile cognitive cer un control direct, deoarece prin prisma lor trebuie organizate 

evenimente externe astfel încât probabilitatea de apariţie a unuor evenimente externe să 

crească. Ele includ :  

- elaborarea, organizarea, transformarea şi înţelegerea  informaţiei;  

- sumarizarea materialului  în timpul învăţării;  

- repetarea şi memorarea materialului (mnemotehnicile, explicarea materialului 

altei persoane, formularea unor întrebări referitoare la materialul de învăţat, 

repetiţia etc.);  

- realizarea de conexiuni interdisciplinare 

- generarea si evaluarea solutiilor 

 

Aplicație 
 
Enumeraţi 10 trăsături ale unui coleg considerat "profesor popular".Care 

trăsături aparţin relaţiilor interpersonale şi câte stimulării intelectuale a elevilor? 

 

b. Strategiile METACOGNITIVE  cuprind acţiunile pe care le întreprinde elevul 

pentru reglarea cunoştinţelor, pentru a-şi îmbunătăţi procesul de învăţare, prin reflecţie 

asupra propriei activităţi cognitive şi anticipând cu privire la posibilităţile de exploatare a 

acestor reflecţii. Dintre ele menţionăm (Viorel Mih): 

- formularea de obiective şi planificarea adecvată a procesului de învăţare; 

- dozarea timpului şi efortului de concentrare în funcţie de nivelul de dificultate al 

sarcinii; 

- monitorizarea (verificarea calităţii activităţii sau a progresului, analiza sarcinii şi a 

paşilor necesari soluţionării ei); 

- predicţia performanţei; 

- modificarea strategiei de lucru; 

- automotivarea; 

- amânarea gratificării;  

- căutarea de informaţii adiacente (bibliotecă, internet);  

- structurarea mediului de învăţare (eliminarea sau controlul factorilor distractori);  

- solicitarea de ajutor (colegi, profesori sau alte persoane competente). 
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Dacă elevii nu realizează utilitatea cunoştinţelor metacognitive în procesul de 

învăţare, probabil că le vor accesa în mod sporadic şi nesistematic şi puţin probabil să le 

transfere în situaţii noi de învăţare (Schoenfield, 1985).  Este recomandat ca profesorul6: 

- să verbalizeze pe parcursul predării propriile cogniţii ; 

- să facă comentarii rezumative;  

- să expliciteze metacogniţiile la care recurge. 

Strategiile metacognitive intră în acţiune în trei momente diferite: 

- înainte de realizare, prin stabilirea unui plan de acţiune care vizează scopuri, 

obiective, strategii alese 

- în timpul realizării, prin monitorizarea progresului spre scopul stabilit 

- dupa finalizare, prin evaluarea rezultatelor 

Diferenţa majoră dintre cogniţii şi metacogniţii vizează obiectul asupra căruia 

operează cele două procese. Astfel, dacă, cogniţiile sunt direct implicate în realizarea unei 

sarcini, rolul metacogniţiilor este de a selecta cele mai eficiente strategii cognitive şi de a 

regla funcţionarea lor în direcţia obţinerii unor performanţe superioare prin monitorizare şi 

control (Slife şi Weaver, 1992).  

 

 Reglarea metacognitivă 

Reglarea cognitivă cuprinde setul de activităţi care permit procesarea informaţiei la 

diferite niveluri de adâncime.  

Reglarea metacognitivă este o rezultantă a coroborării cunoştinţelor (declarative, 

procedurale şi condiţionale) cu strategiile metacognitive (de management al informaţiei, de 

deblocare, de evaluare şi de planificare). Reglarea metacognitivă contribuie la 

îmbunătăţirea performanţei printr-o utilizare mai eficientă a resurselor atenţionale şi a 

strategiilor disponibile7.  

Trei strategii reglatorii sunt amintite în majoritatea studiilor de specialitate: 

a. Planificarea activităţilor include : stabilirea scopurilor intermediare şi finale ale 

unei sarcini, anticiparea etapelor ei, alegerea strategiilor de lucru în funcţie de scop şi 

alocarea resurselor de timp şi de efort necesare pentru rezolvarea sarcinii. Aceste activităţi 

                                                            

6 Mih, Viorel. Psihologie educaţională, p.32 

7 Mih, Viorel. Psihologie educaţională, p.42 
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ajută pe cel care învaţă    să-şi planifice utilizarea strategiilor cognitive sau să reactualizeze 

cunoştinţele mai importante. 

b. Monitorizarea se referă la efortul de supraveghere şi corectare a unei acţiuni 

prin raportare la scop şi la modelul acţiunii.  Pentru a fi autoreglatoare, elevii trebuie să 

realizeze permanent comparaţia cu obiectivele propuse. Include : dirijarea atenţiei în timpul 

citirii sau ascultării unui text, utilizarea întrebărilor pentru autotestare.  

c. Evaluarea (reglarea) înseamnă aprecierea produselor şi eficienţei învăţării. Ea 

măsoară gradul în care rezultatul final se suprapune peste expectanţă. În cazul în care 

rezultatele monitorizării nu se suprapun peste cele anticipate, evaluarea reclamă modificări 

ale procesului rezolutiv. Aceste modificări pot presupune reluarea procesului (ex.recitirea 

textului), reformularea scopurilor, revizuirea concluziilor, redistribuirea resurselor, efectuarea 

de corecţii (ex.reîntoarcerea la itemii unui test).  

 

Aplicație 
Din perspectiva planificării efectuate de elev, formulaţi un set de întrebări 

standard gen algoritm care intervin în soluţionarea unei probleme din 

domeniul ştiinţelor exacte. 

 

 Cauze ale strategiilor metacognitive deficitare 

Elevii cu probleme de învăţare utilizează în mod ineficient strategiile existând o 

varietate de motive responsabile: 

- volum redus de cunoştinţe, care împiedică înţelegerea materialului; 

- slabe experienţe de relaţionare;  

- imprecizia scopurilor în relaţie cu strategiile eficiente de învăţare; 

- nivel redus al autoeficacităţii; 

- dezinteresul; 

- lipsa de informaţii în autocunoaştere, neinformare asupra aspectelor 

metacognitive 

- sarcinile de învăţare sunt din cele care nu solicită utilizarea strategiilor 
(Băban, 2001). 

 Dezvoltarea abilităţilor autoreglatorii la elevi 

Cei mai mulţi elevi începători nu dispun de strategii autoreglatorii, iar şcoala nu oferă 

întotdeauna soluţii care să îndrepte această situaţie. Este adevărat că unele subcomponente 

ale acestor strategii sunt achiziţionate în mod automatizat de elevi, însă, în vederea 
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conştientizării procesului, profesorul trebuie să recurgă la o serie de strategii, preponderent 

empirice, ce conţin proceduri concrete prin care pot fi activate abilităţile autoreglatorii. 

(a) modelarea – presupune prezentarea de secvenţe comportamentale pentru a-l antrena pe 
elev în replicarea lor, elevul putând observa , imita şi elabora propriile acţiuni  

(b) ghidarea – scopul îl reprezintă responsabilizarea elevului pentru propriul proces de 
învăţare 

(c) evidenţierea avantajelor activităţilor autoreglatorii.  

Elevii trebuie învăţaţi să : 

- stabilească scopuri,  

- programeze învăţarea 

- organizeze informaţiile 

- aplice procesele autoreglatorii în context 

Instrucţiunile referitoare la aceste demersuri nu trebuie să fie generalizate dincolo de 
contextul în care au fost oferite. 

(d) acordarea progresivă a unei ponderi sporite procesului de reglare internă. În 

reglarea externă, elevul este dependent de altcineva pentru a aborda sau finaliza o sarcină. 

Spre deosebire de aceasta, reglarea internă nu necesită ghidare în alegerea strategiillor de 

rezolvare a sarcinilor.  

 (e) practicile autoreflexive – elevii sunt îndrumaţi să-şi automonitorizeze progresul 

în funcţie de scopurile învăţării, controlând, în acelaşi timp, factorii de mediu fizic şi social 

pentru a realiza acele scopuri. Analiza critică a propriilor performanţe în raport cu modelul 

urmărit,conştientizează calitatea propriilor metacogniţii. În consecinţă este evitat transferul 

rigid al unor proceduri cognitive, sunt generate alternative de rezolvare a sarcinilor şi se 

procedează la o evaluare critică a propriilor demersuri cognitive.  

 

Aplicație 
Argumentaţi necesitatea includerii într-un demers didactic eficient a unei 

varietăţi de sarcini de învăţare. 

 

 Aplicaţii educaţionale ale învăţării autoreglate 

Fiecare elev îşi elaborează o convingere despre ceea ce înseamnă învăţarea, 

convingere care poate fi adecvată sau eronată şi care este supusă modificărilor.  

Procesul de învăţare individuală poate fi îmbunătăţit pe trei căi principale 
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(a) indirect, prin experienţă - experienţele recurente din şcoală îl pot convinge pe 

elev că autoevaluarea muncii proprii sporeşte acurateţea învăţării, fără a solicita investiţii 

mari de timp.  

(b) direct, prin instruire - profesorii pot oferi informaţii explicite privind procesul 

învăţării individuale. De exemplu8, o strategie de învăţare individuală este predată direct 

atunci când profesorul de matematică:  

- descrie necesitatea analizei fiecărui termen din enunţul unei probleme  

- solicită plasarea termenului în locaţia potrivită  

- cere efectuarea calculelor aritmetice asupra  termenului respectiv şi verificarea 

răspunsului.  

Profesorii pot să transmită cunoştinţele despre învăţarea autoreglată în mod direct pe 

diverse căi:  

- elevii pot beneficia de analizele şi discuţiile legate de diverse strategii de învăţare.  

- profesorii pot să proiecteze activităţi de instruire de tip deschis – închis şi totodată 

să-l asiste pe elev în procedurile rezolutive pe care le întreprinde.  

- profesorii pot reduce ponderea testelor obiective (teste tip grilă, teste tip fals - 

adevărat), testele competitive şi comparaţiile între elevi, care afectează nivelurile 

de autoeficacitate şi de competenţă ale elevilor.  

(c) procesul învăţării individuale poate fi deprins prin practică, în proiectele de grup, 

când imbunătăţirea este necesară ca urmare a unei contribuţii inadecvate la rezolvarea 

sarcinii. 

 

Aplicație 
Care credeţi că vor fi raspunsurile elevilor dumneavoastră când le veţi 

solicita să îşi ofere un răspuns la următoarea suită de întrebări 

Cât de interesat sunt de ce învăţ? Cât timp voi aloca pentru a învăţa ? Ce 

alte lucruri îmi distrag atenţia? Beneficiez de circumstanţe propice pentru 

succes? Am un plan? Planul include experienţele mele anterioare? 

 

 

Reflecție 
La ce foloseste tema pentru studiul individual? 

Care sunt efectele pozitive, respectiv negative ale temei pentru acasa? 

                                                            

8 Ibidem, pag.51 
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 Trăsături ale elevilor cu abilităţi superioare de autoreglare 

 stăpânesc strategii rezolutive specifice şi iniţiază acţiuni pe baza acestor strategii; 

 îşi optimizează învăţarea prin utilizarea cunoştinţelor privind modul în care funcţionează 

procesele de gândire şi învăţare; 

 participă în mod activ la procesul de învăţare şi au intervenţii mai frecvente decât colegii 

lor;  

 eşecul nu îi demoralizează; 

 scopurile sunt corect precizate şi orientate spre performanţă; 

 urmăresc soluţionarea sarcinii în detrimentul rezolvării conflictelor emoţionale; 

 nivelul ridicat al autoeficacităţi duce la motivaţie puternică de învăţare şi la o autoreglare 

afectivă eficientă;  

 motivaţia este intrinsecă;  

 îşi adaptează în permanenţă strategiile şi metodele de învăţare la conţinuturile propuse;  

 în cazul unor sarcini noi parcurg de regulă următorii paşi (Ruohotie, 2000, apud Mih, 

Viorel): 

 analizează sarcina şi interpretează cerinţele acesteia; 

 îşi stabilesc obiective specifice îndeplinirii sarcinii; 

 selectează şi adaptează strategiile în funcţie de aceste obiective; 

 monitorizează progresul făcut spre  îndeplinirea scopurilor stabilite; 

 ajustează strategiile şi efortul depus ca urmare a monitorizării; 

 utilizează strategii motivaţionale pentru a persista în sarcină când întâmpină 

dificultăţi sau constată prezenţa unor distractori . 

 

 Rolul motivaţiei în învăţarea autoreglată 

Motivaţia reprezintă ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui individ 

(Sillamy, 1996). Motivaţia are un caracter energizator sau activator asupra 

comportamentului, dar şi unul de direcţionare a acestuia; orientează comportamentul spre 

realizarea unui anumit scop. Niciun act comportamental nu apare şi nu se manifestă în sine 

fără o anumită direcţionare şi susţinere energetică. 

Factorii care determină un comportament pot fi denumiţi generic motive. Acestea 

aduc individul în stare de acţiune şi îi susţin  activitatea o perioadă de timp. De aceea, 

motivaţia este considerată motorul personalitaţii. 
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Motivaţia învăţării se referă la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev pentru 

a desfăşura activităţi ce conduc la asimilarea de cunoştinţe, la formarea unor deprinderi şi 

priceperi. Elevii motivaţi sunt mai perseverenţi şi învaţă mai eficient. Relaţia cauzală dintre 

motivaţie şi învăţare este una reciprocă: motivaţia energizează învăţarea, iar învăţarea ce 

are succes intensifică motivaţia.  

Într-o activitate didactică eficientă, profesorul trebuie să cunoască motivele care 

contribuie la determinarea conduitei şi a reuşitei în activitatea de învăţare, alături de 

aptitudini, temperament şi caracter. 

Pentru a creşte motivaţia elevilor, profesorii pot utiliza o serie de factori contextuali: 

1. Începerea lecţiei prin a da elevilor un stimul de a fi motivaţi – elevii trebuie să 

conştientizeze finalitatea sarcinilor pe care le rezolvă, modul în care acestea îi ajută 

să facă alte lucruri şi, mai ales, de ce aceste sarcini sunt importante 

2. Expectanţe clare: elevii trebuie să cunoască aşteptările profesorilor lor, cum vor fi 

evaluaţi şi care sunt consecinţele acţiunilor întreprinse de ei (de exemplu, aţi  stabilit 

clar la începutul anului şcolar (semestrului) cum doriţi să comunicaţi cu clasa şi ce 

aşteptaţi de la elevi ori, de  asemenea, ce aşteptări au elevii de la dumneavoastră?) 

3. Stabilirea unor obiective pe termen scurt, astfel pot conştientiza mai uşor obţinerea 

unor performanţe superioare 

4. Aprecierea verbală şi scrisă (laudele sau comentariile profesorilor pot avea un impact 

pozitiv semnificativ asupra performanţelor ulterioare ale elevilor, stimulând un resort 

interior al acestora) 

5. Folosirea judicioasă a notării duce la mobilizarea elevilor 

6. Stimularea descoperirii şi a curiozităţii presupune determinarea elevilor de a căuta noi 

căi de înţelegere şi de rezolvare a problemelor (de exemplu, punerea sub semnul 

îndoielii a teoremei lui Pitagora stimulează elevul să identifice raţionamentul folosit în 

rezolvarea problemei, ceea ce îl motivează) 

7. Utilizarea unor exemple familiare, adecvate situaţiilor de învăţare. 

 

 

 

Aplicație 
Evidenţiati diferite strategii de motivare care pot fi utilizate în şcoala în 

funcţie de vârsta elevilor. 
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Când incercăm să schimbăm anumite comportamente în şcoala, cea care ar trebui să 

ne orienteze ideile este facilitarea.9 Este foarte important să existe o relaţie de colaborare 

între cadrul didactic şi elev, astfel încât intervenţiile motivaţionale să producă efecte pe 

termen lung. Dacă sunt trataţi conform predominanţei comportamentale, elevii vor fi motivaţi 

să înveţe şi să coopereze. Modalităţi prin care putem motiva elevii pot fi : 

 - acordarea de calificative / stimulente;  

 - curajarea verbală/ nonverbală; controlul imediat;  

 - responsabilizarea elevilor şi crearea unei atmosfere plăcute în clasă; 

 - relaţionarea permanentă cu familia;  

 - crearea unor situaţii de competiţie şi de joc; 

 - folosirea unor metode activ-participative;  

 - abordarea unui conţinut adecvat, specific vârstei. 

În situaţia în care cadrul didactic cunoaşte predominanţa temperamentală şi stilul de 

învăţare, îi poate motiva pe elevi să înveţe cu atenţie, să coopereze. 

 

 

Aplicație 
Găsiţi modalităţi de motivare ca elevii să citească integral o operă literară 

din care a fost parcurs un fragment la clasă, folosind alte argumente 

decât obligativitatea temei şi perspectiva sancţiunilor.Explicaţi de ce 

motivaţia pozitivă este mai eficientă decât cea negativă. 

 

 

Reflecție 
 

Reflectati asupra afirmatiei unui cadru didactic : “ Clasa nu este motivată 

(să înveţe la o anumită disciplină).” 

 

Conform teoriei lui Maslow, trebuinţele sunt organizate într-o structură piramidală , de 

la trebuinţele fiziologice până la cele care se referă la realizarea de sine, aflate în vârful 

piramidei. Maslow face o distincţie între trebuinţele de deficit şi cele de creştere. Primele 

vizează bunăstarea fiziologică şi fizică a individului. Dacă sunt satisfăcute, motivaţia faţă de 

ele se diminuează; în timp ce trebuinţele de creştere – motivele de a cunoaşte şi de a 

                                                            

9 http://www.dppd.utcluj.ro/dppd/database/motivatia.pdf 
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înţelege lucrurile – nu pot fi niciodată satisfăcute complet. Trebuinţele intelectuale ale elevilor 

se manifestă dacă trebuinţele fizice şi sociale sunt satisfăcute. Elevii dau un randament mai 

mare într-un mediu relaxat şi sigur, când se simt apreciaţi. 

Un grad de ierarhizare al trebuinţei  spre vârful piramidei o caracterizează ca fiind 

specific umană, iar satisfacerea ei produce mulţumire. Deşi trebuinţele superioare nu sunt 

vitale pentru organism, îndeplinirea acestora îmbogăţeste personalitatea din punct de vedere 

spiritual şi îi sporeşte performanţa socială. 

 

 

Aplicație 
De ce piramida motivaţională a lui Maslow este un model ierarhic. Daţi 

un exemplu de excepţie de la regula impusă de modelul ierarhic al 

trebuinţelor. 

 

Fenomenul atribuirii reprezintă unul dintre aspectele importante ale componentei 

cognitive a personalităţii, având impact asupra educaţiei.  Atribuirea este procesul prin care 

omul percepe realitatea, poate să o prezică sau să  o stăpânească (F.Heider). Aceasta îl 

ajută pe individ să explice comportamentele proprii sau ale altora, să le interpreteze şi să 

caute cauzele. 

Explicaţiile asupra succesului şi eşecului sunt întemeiate pe trei caracteristici: 

1. Sursa controlului - arată măsura în care un eveniment are o cauză internă (depinde 

de propriul comportament) sau externă 

2. Stabilitatea cauzei (constantă / variabilă) 

3. Gradul de control al elevului asupra cauzelor succesului / eşecului  

În activitatea didactica, elevii primesc informaţii despre nivelul lor de performanţă în 

realizarea unor sarcini. Feedback-ul care este oferit elevilor de către profesor influenţează 

explicaţiile pe care acesta le găseşte cu privire la cauzele succesului şi eşecului. 

 

 

Aplicație 
Alcatuiti o metaforă/poveste care să vizeze schimbarea atitudinii elevului 

submotivat/supramotivat 

 

 

Reflecție 
Cum putem interveni, în calitate de profesori, în cazul unor elevi la care 

se manifestă fenomenul de “neajutorare învăţată”, atunci când aceştia 
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consideră că recompensele şi pedepsele nu mai sunt rezultante ale 

propriilor acţiuni ? 

 

Performanţa are un rol important în dinamica motivaţională, reprezentând o 

consecinţă a motivaţiei. În acelaşi timp, performanţa este rezultatul produsului dintre abilităţi, 

motivaţie şi rolul pe care îl are elevul în cadrul colectivului. Performanţa elevului va fi cu atât 

mai bună, cu cât acesta va fi mai motivat. Când îndeplineşte o sarcină de învăţare, el poate 

avea un sentiment de reuşită sau de nereuşită. 

 

 

Reflecție 
           
Cât de puternică trebuie să fie motivaţia pentru a obţine performanţe 

superioare în realizarea sarcinilorşscolare? 

 

Supramotivarea sau submotivarea într-o activitate pot conduce la rezultate slabe 

sau chiar la eşec. Supramotivarea poate determina stress sau chiar blocaj psihic, prin 

mobilizare energetică maximă, în timp ce submotivarea duce la tratarea cu superficialitate a 

sarcinilor. 

Nivelul optim al motivaţiei, care să conducă elevul la obţinerea de performanţe 

înalte în activitatea de învăţare, a devenit o problemă al cărei răspuns se găseşte în legea 

optimului motivaţional: creşterea performanţei este proporţională cu intensificarea motivaţiei 

numai până la un punct numit optim motivaţional. Optimumul motivaţional nu se mai aplică în 

cazul motivaţiei intrinseci, pentru că aici va exista în mod constant o relaţie de directă 

proporţionalitate între motivaţie şi progres. 

 

 

Aplicație 
Identificaţi motivele învăţării şi modalitatea lor de acţiune în funcţie de 

vârsta elevilor. 

Elaborati o strategie motivațională utilă pentru un elev la nivelul învățării 

la care va aflați/ predați. 

 

Activitatea de învăţare a elevilor este susţinută de un ansamblu de motive. Se disting 

două categorii importante: motivele intrinseci şi motivele extrinseci. Un elev poate să 

înveţe la o disciplină pentru că îl interesează domeniul respectiv, dar şi pentru că vrea să ia 
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note bune sau să facă plăcere părinţilor (motivaţia intrinsecă dă naştere unei motivaţii 

extrinseci). Există şi situaţia în care o motivaţie extrinsecă poate da naştere uneia intrinseci : 

elevul care la inceput învaţă pentru a lua note bune poate ajunge să înveţe din interes pentru 

anumite discipline. 

 

 

Reflecție 
Ce motive sunt mai eficiente pentru învăţare: cele intrinseci sau cele 

extrinseci? 

 
 

 

Extindere 
 
Pentru informații suplimentare privind învățarea autoreglată și tehnici de 
motivare, vă recomandăm următoarele cărți: 
Negovan, Valeria – Psihologia învăţării. Forme, strategii şi stiluri, 
Ed.Universitară, 2010 
Viorel Mih, Psihologie educaţională, Colecţia Educaţie, 2010 
Glava Adina Elena, Metacogniţia şi optimizarea învăţării – aplicaţii în 
învăţământul superior, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca , 2009, 
Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and 
Applications, edited by Dale Schunk and Barry Zimmerman. New York: 
Routledge, 2007. 
Maslow, A.H., Motivaţie şi personalitate, Ed.Trei, Bucureşti, 2007 
Radu, I. (2000),  Strategii metacognitive în procesul învăţării la elevi, în: 
Ionescu, M.,  Radu, I., Salade, D.(coord.),  Studii de pedagogie aplicată, 
Presa Universitară, Clujeană, Cluj-Napoca. De asemenea, vă pot fi utile și 
informațiile din modulele Consilirea educațională, Dezvoltare personală și 
profesională și Strategii didactice în viziune transdisciplinară din aceeași 
serie publicată în cadrul proiectului. 
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Exercițiu creativ 
 
Citiți textul de mai jos și scrieți un scurt eseu pe marginea lui: 

A fost o dată … un băiat de culoare in SUA căruia la vârsta de 10 ani cineva 

i-a ucis porumbelul, prima ființă din viața lui pe care o iubea cu adevărat. 

Mike s-a bătut atunci ca să-și salveze porumbelul, dar a pierdut. Așa s-a 

hotărât să se apuce de box. Și a făcut performanță, nu glumă. E vorba de 

Mike Tyson, de cinci ori campion mondial la categoria grea. 

A făcut performanță și și-a bazat toată motivația pe emoțiile negative 

generate de pierdere și frică. Lupta și se antrena zi de zi ca să evite să 

repete pierderea pe care a avut-o la 10 ani. Numai că prima iubire nu a putut 

să o uite, și așa se face că timp de peste 30 de ani, singurul loc unde Mike 

își găsește liniștea sufletească este alături de crescătoria sa de porumbei, 

pe care a construit-o din momentul în care și-a putut permite financiar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Jurnal de curs  

       Ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

       Ce aplic 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………  

      Ce mai vreau să ştiu 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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3. STILURI  DE  PREDARE-ÎNVĂŢARE 
 

3.1. Relaţia  de  interdependenţă  dintre predare-învăţare 

 
 “Elevii erau împărţiţi în trei grupe: mari, mijlocii şi mici. Piciul era pedagogul celor mici 

şi începuse  să se simtă bine cu ei. Când erau cuminţi şi învăţau în linişte, îi răsplătea 

spunându-le poveşti. Domnul Viot însă, îi arătă în 

regulament că nu e permis, aşa că nu le mai povesti 

niciodată. Piciul trăia foarte retras, colegii pedagogi şi 

profesorii păreau că nu îl plac deloc. Atunci când isprăvea 

munca, se încuia în camera de la mansardă şi lucra ore în şir. De două ori pe săptămână 

copiii erau scoşi la plimbare în apropierea oraşului. Toţi, mari, mici şi mijlocii, rămâneau sub 

supravegherea  Piciului. Copiii cei mari stăteau destul de liniştiţi, dar cei mici erau tare 

nebuni. Îl supăra mai ales Bamban, un copil mic, cu picioarele strâmbe şi mersul legănat, cu 

haine sărăcăcioase. Într-o zi îşi dădu seama cât de mult îi seamănă şi îl îndrăgi. Începu să îl 

ajute mai mult la învăţat, dar tocmai atunci fu mutat la grupa mijlocie.” (Piciul de Alphonse 

Daudet) 

 

Predarea, învăţarea reprezintă principalele 

componente ale unui proces de învăţământ, atunci când 

este analizat sub aspect operaţional. Prima se referă la 

activitatea profesorului, a doua la activitatea elevilor. 

Psihologia contemporană a învăţării a clarificat în bună măsură natura raporturilor dintre 

aceste procese şi a explicat motivele pentru care ele nu pot fi concepute separat. P. Golu 

(1985) operează o distincţie între aspectul obiectual al învăţării şi aspectul ei acţional. Primul, 

se referă la obiectul învăţării, la ceea ce urmează să înveţe elevii (noţiuni, principii, teorii 

etc.), deci la natura psihologică specifică a rezultatului intenţionat a fi obţinut prin învăţare. 

Aspectul acţional vizează forma pe care trebuie să o ia activitatea de învăţare a elevului, 

pentru a se ajunge cu uşurinţă, în mod eficient la rezultatul dorit. De exemplu, învăţarea unei 

deprinderi motrice (aspect obiectual posibil al învăţării) presupune parcurgerea de către elevi 

a unor activităţi şi etape specifice (aspectul acţional), diferite de cele necesare pentru 

învăţarea, de pildă, a unui concept teoretic. Spunem astfel că „forma” pe care o ia activitatea 

de învăţare diferă, în funcţie de natura psihologică  a rezultatului urmărit.  

Repere teoretice 

  Provocare 
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Elevii singuri nu sesizează întotdeauna ce acţiuni trebuie să întreprindă (şi în ce ordine) 

pentru a învăţa, mai uşor, un lucru. Relaţia dintre aspectul obiectual şi cel acţional al învăţării 

trebuie să fie mediată de o altă activitate, aparţinând unei alte persoane, anume profesorul, 

iar această activitate de mediere este însăşi activitatea de predare.  

 

Specificul profesiei didactice, obligă pe cel care o practică să verifice, să măsoare şi să 

aprecieze  măsura în care activitatea sa a reuşit să-l conducă pe elev la rezultatele scontate. 

Atunci când constată că obiectivele urmărite nu au fost realizate de către elevi, se impune o 

regândire a modalităţii de predare, o reluare, într-o nouă formă, a predării, continuându-se în 

acest fel, până când elevul realizează obiectivul dorit. Atât predarea, cât şi învăţarea sunt, în 

esenţa lor, activităţi intenţionate şi – ca toate activităţile conştiente – presupun formularea 

unor scopuri de atins, conceperea unei modalităţi de realizare a intenţiilor, punerea în 

aplicare a planului şi evaluarea măsurii în care s-a ajuns la rezultatul dorit. 

 

Planul de acţiune aparţine profesorului şi este pus în lucru de elev; evaluarea este 

realizată printr-o colaborare, atât a profesorului, cât şi a elevului, ambii fiind interesaţi să 

constate la ce rezultate au condus eforturile lor. În acest fel, orice proces de învăţământ 

autentic se prezintă ca o  îmbinare între predare, învăţare şi evaluare, fiecare dintre aceste 

componente fiind în strânsă legătură. 

 

 
(Relaţia predare – învăţare, D.Potolea) 

 



 
 

56 

 

 

Aplicație 

Realizaţi un inventar de interogaţii referitoare la activităţile de predare-

învăţare 

 
 

 

Aplicație 
Pe baza trasăturilor stilurilor de învăţare descrise de Kolb – vezi 

subcapitolul Error! Reference source not found. precizaţi 4 tipuri de 

activităţi desfăşurate cu elevii respectând preferinţele lor în învăţare. 

 
 

 Reflecție 
„În această variantă profesorul este la început un animator, apoi treptat, devine un 

centru de informare, concomitent cu exercitarea rolului de animator” (Neacşu, I. 1990, p. 

142) 

 
 

 

Extindere 

Vă recomandăm să consultaţi: 

carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc_data/idm 
odels.html și modulul Evaluarea formativă în învățare din aceeași 
serie 

 
 

 

Exercițiu creativ 

Realizaţi un eseu pe tema: „Dificultăţi ale procesului de predare-învăţare şi 

încercări de rezolvare a lor.” 

 



 
 

 

 

57

 

 
 
3.2. Stiluri de predare (definire, clasificare, caracteristici) 

 
De multe ori, profesoara de istorie se aşeza pur şi 

simplu la catedra şi „turuia” o oră, fără pauză. La sfârşit, 
dădea un test fulger de 5 minute şi uneori îl prelungea cu 
încă 5 minute din pauză. Nu agream acest stil pedagogic şi 
astăzi, cadru didactic fiind, evit să adopt aceeaşi strategie, 

încercând zi de zi diferite metode, nu neapărat moderne, ci mai degrabă plăcute şi accesibile 
elevilor. 

Consideraţi că stilul dumneavoastră de predare reprezintă o formă de manifestare a 
originalităţii în activitatea didactică? 

Stilul (de predare) este asociat comportamentului, 

se manifestă sub forma unor structuri de influență și acțiune, 

prezintă o anumită consistență internă, stabilitate relativă și 

apare ca produs al « personalizării » principiilor și normelor 

care definesc activitatea instructiv-educativă10.  

 

 

                                                            

10 Dan Potolea, Profesorul şi strategiile conducerii învăţării, Ed.Academiei, Bucureşti, 1989, pag. 161 

   Jurnal de curs  

       Ce am învăţat 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

       Ce aplic 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………  

      Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

  Provocare 

Repere teoretice 
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R. Iucu prezintă următoarea definiţie a stilului de predare, astfel: „o dimensiune 

activă, dinamică a instruirii, influenţând în mod decisiv starea de existenţă instrucţională a 

strategiei prin contribuţia adusă la constituirea şi „echilibrarea” unei relaţii educaţionale 

armonioase”. (Teoria şi metodologia instruirii, Bucureşti, 2009) 

Capacitatea de instruire este componenta esenţială a aptitudinii pedagogice. Ea 

constă în posibilitatea de a organiza materialul de învăţat şi de a-l preda într-o formă 

accesibilă.  

Eficienţa actului educaţional este o rezultantă a interacţiunii  tuturor factorilor şi 

condiţiilor care concură la desfăşurarea sa. Esenţială este personalitatea educatorului care 

selectează şi impune direcţii şi finalităţi nuanţate întregului demers educativ. 

Actul didactic are o dublă trăsătură : de tehnică şi creaţie.  

1. Este tehnică, deoarece se desfăşoară conform unor principii cărora li se 

subsumează tehnici de lucru proprii  

2. este un act de creatie, deoarece proiectarea si organizarea lui depind de 

personalitatea cadrului didactic, de creativitatea acestuia  

Activitatea de predare se realizează prin: stiluri de predare şi comportamente de 
predare specifice. Când un cadru didactic are un mod de a preda specific, care prezintă o 

anumită stabilitate şi durabilitate, modul de predare poate constitui un stil de predare  

Stilul de predare înseamnă modul de organizare şi conducere a procesului de 

învăţământ, reprezintă ,,modalitatea de lucru cu elevii”, ,,stilul original de instruire a elevilor”.  

Se concretizează prin alegerea metodelor şi a formelor de lucru care duc la obţinerea unor 

performanţe pedagogice superioare. Profesorul eficient îşi elaborează propriul stil de 

predare, influenţând modul în care elevii se raportează la învăţare 

Stilul de predare devine o necesitate în susţinerea unei prestaţii didactice de calitate 

şi eficienţă, defineşte şi orientează cadrul didactic în procesul instrucţional, având efect 

asupra elevilor şi asupra capacităţii lor de a învăţa. 

   

Aplicație 
Studiile de specialitate susţin că, deseori, o disciplină poate plăcea 

discipolului în funcţie de personalitatea profesorului. În acest sens, 

responsabilitatea cadrului didactic este dublă : contează nu numai 

competenţa profesională, ci şi însăşi personalitatea acestuia 

În timpul formării profesionale aţi întâlnit mulţi profesori. Descrieţi stilul de 

predare al profesorului pe care l-aţi apreciat cel mai mult. 
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 Caracteristicile  stilului  de  predare 

• Este totdeauna personal, chiar dacă multe dintre aspectele lui sunt comune sau 

foarte apropiate cu ale altor profesori. 

• Este relativ constant, în sensul că se manifestă comportamente şi calităţi personale 

constante (pe o perioadă dată), care apar în relaţie cu clasa. 

• Este dinamic, perfectibil , îmbogăţindu-se prin experienţa acumulată. Evoluţia 

stilului de predare depinde, în mare măsură, de manifestarea permanentă a dorinţei 

de autoperfecţionare a educatorului, de atitudinea educatorului faţă de propria-i 

activitate, de capacitatea sa autoevaluativă. 
 

 

Reflecție 
Raportându-vă la propria activitate didactică, cum s-a perfecţionat / 

ameliorat stilul dumneavoastră de predare? Ce schimbări semnificative au 

avut loc? 

 

Mai cuprinzător decât stilul de predare, stilul educaţional reprezintă totalitatea 

calităţilor comportamentale ale profesorului, atitudinea sa faţă de valorile profesionale şi faţă 

de disciplină. 

Pe baza unei analize transversale, R. Iucu (Managementul si gestiunea clasei de 

elevi - fundamente teoretico-metodologice", Polirom, Iasi, 2000) grupează componentele 

interne ale personalităţii cristalizate, structurând un model de analiză a personalităţii cadrului 

didactic, bazat pe evoluţia structurilor de personalitate de la “personalitatea de bază“ la 

“personalitatea cristalizată”: 

- competenţa ştiinţifică  desemnează abilităţile necesare pentru manipularea 

cunoştinţelor  

- competenţa socială înseamnă optimizarea relaţiilor interumane prin şi din 

activitatea educativă 

- competenţa managerială se referă la abilităţi de gestionare a situaţiilor specifice, 

abilităţi de planificare, proiectare, organizare, coordonare 

- competenţa psihopedagogică reprezintă factorii necesari pentru construcţia 

diferitelor componente ale personalităţii elevului 

  Majoritatea specialiştilor consideră că nu există un stil ideal, cel mult unul mai eficient 

decât celălalt, explicabil prin separarea variabilelor constitutive ale acestuia. 
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 Clasificarea stilurilor de predare 

Clasificarea stilurilor de predare are la bază rolurile şi funcţiile pe care le îndeplineşte 

un cadru didactic: îndrumare, control, conducere, planificare, evaluare. Se pot distinge 

„stiluri individuale - care dau identitatea fiecarui profesor, stiluri grupate, care subsumează 

sub aceeaşi categorie cadrele didactice cu particularităţi stilistice asemănătoare şi stiluri 

generalizate, care reprezintă modalităţi generale de conducere educaţională, cu valoare de 

strategii.”  (Dorina Sălăvăstru, 2005, Didactica Psihologiei, p. 149) 

Următoarele constante care pot caracteriza conduita cadrului didactic, corespund 

unor stiluri de predare: 

- deschiderea spre inovaţie – înclinaţie spre rutină; 

- centrare spre angajarea elevului – substituirea învăţării cu predarea; 

- centrare pe conţinut – preocupare pentru dezvoltarea elevului; 

- apropiat – distant; 

- permisiv – autoritar; 

- nivel înalt de exigenţe – exigenţe scăzute; 

- prescripţie – independenţă etc; 

 

   

Aplicaţie 
Având în vedere distincţia inovaţie-rutină, caracterizaţi comportamentul 

cadrul didactic sub aspectul flexibilităţii, receptivităţii la nou, procedeelor 

utilizate, creativităţii. 

De exemplu, prin prisma centrare pe conţinut - centrare pe dezvoltarea 

personalităţii, există profesori atașați materiei sau subiectelor predate, 

care predau materia ca scop în sine şi pentru sine; contrar, sunt profesorii 

ataşati dezvoltării personalitaţii elevilor.  

 

Alte criterii în funcţie de care putem clasifica stilurile de predare sunt (V. Ilie, 2003): 

• specificul stilului de învăţare al profesorului 

• caracteristicile cognitive ale predării: abstract, concret 

• modul de comunicare: direct, indirect 

• strategiile folosite: expozitiv, interogativ, aplicativ 

• implicare şi deontologie profesională: responsabil, neglijent, indiferent 

• personalitatea cadrului didactic: proactiv, reactiv, ultrareactiv 
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Una dintre primele clasificări a fost realizată de N. BENNETT, în 1976, care 

considera că profesorii din învăţământul primar pot manifesta două tipuri de comportament – 

formal şi informal – însă, în funcţie de situaţia educaţională, aceştia trebuie să opereze cu 

ambele stiluri de predare: 

PROFESORII FORMALI PROFESORII INFORMALI 

promovează achiziţia de deprinderi de bază 
în citit şi calcul matematic şi atingerea unui 
nivel informaţional înalt 

accentuează rolul creativităţii elevilor, al 
autoexprimării acestora, al valorizării 
scopurilor sociale şi emoţionale; 
accentuează importanţa plăcerii de a învăţa 
sau de a veni la şcoală 

 

Având în vedere funcţia de conducere (criteriul relaţiei profesorului-manager cu clasa 

de elevi), identificăm cadrul didactic în ipostaza de lider al grupului de elevi. În perspectiva 

opţiunii pentru o anumită strategie de control a interacţiunilor din clasă, ne sprijinim pe 

clasificarea realizată de K. LEWIN, R.LIPPIT şi R.K. WHITE care au identificat trei stiluri de 

conducere a unui grup, care sunt şi cele mai cunoscute şi aplicate: 

Stilul autoritar 

- profesorul este cel care decide obiectivele, selectează activităţile, etapele de 

desfăşurare, mijloacele, metodele şi sarcinile de realizare, astfel încât membrii  

grupului nu vor  cunoaşte în avans ceea ce urmează să se realizeze; controlul 

asupra mediului educaţional este absolut; 

- profesorul manifestă o atitudine impersonală în care spiritul de echipă este 

anihilat; 

- structurează timpul, nu încurajează iniţiativele, sancţionează atitudinile şi 

rezultatele  instruirii elevilor, iar atitudinea sa este mai degrabă distantă; 

- accentuează rolului educatorului in defavoarea celui educat, ceea ce blochează 

canalele de conexiune inversă externă; 

- profesorul hotărăşte  colaboratorii cu care va   desfăşura   activitatea; 

- profesorul personalizează elogiile şi criticile, după criterii strict definite;  

- profesorul îşi asumă o responsabilitate totală  în  predarea şi în  dirijarea 

mersului învăţarii, precum şi în ce priveşte rezultatele acţiunilor sale; 

- reprezintă o îndrumare care impune noile cunoştinţe fără să lase elevilor timp şi 

loc de gândire, să formuleze întrebări, să aprecieze şi nu face decât să 

stânjenească afirmarea spontaneităţii, a gândirii,  a imaginaţiei şi a creativităţii; 

EFECTE : antipatizat de elevi, oferă rezultate bune numai pe termen foarte scurt. 
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Aplicație 
Alegeţi trei caracteristici ale stilului de predare autoritar care pot conduce 

la succesul în învăţare al elevilor cu care lucraţi.   

 

Stilul democratic 

- profesorul propune şi negociază cu membrii grupului obiectivele activităţile, 

etapele de desfăşurare, mijloacele, metodele şi sarcinile de realizare, dezvoltând 

astfel relaţii de cooperare şi sprijin reciproc; 

- se încurajează implicarea  activă a elevilor în procesul învăţarii, iniţiativa, 

potenţialul lor creativ; 

- caracterizat printr-o atmosferă participativă, strategia de predare-învăţare e 

definită prin colaborare şi cooperare între profesor şi elev; 

- foloseşte criterii comune de apreciere, pe care le respectă împreună cu elevii; 

- valorifică integral resursele corelaţiei dintre subiectul şi obiectul acţiunii 

educaţionale; 

- încurajează participarea activă a tuturor membrilor în dezbaterea obiectivelor 

generale ale grupului; desfăşurarea activităţilor este rezultatul unor decizii 

colective; repartizarea sarcinilor este decisă de grup, iar alegerea colaboratorilor 

se face în mod liber, atmosfera este agreabilă; 

- profesorul se comportă ca un membru obişnuit şi egal cu ceilalţi membrii ai 

grupului, climatul este deschis, relaţiile sunt apropiate în colectiv (dar rolul de lider 

al profesorului rămâne decisiv) ; 

- cadrul didactic elaborează şi propune mai multe variante de predare-învăţare, 

elevii având posibilitatea să aleagă; 

- elevii au libertatea să se asocieze cu cine  doresc  pentru a rezolva  anumite 

sarcini de  învăţare, dobândesc mentalitatea de participare voluntară, conştiinţa 

caracterului facultativ al sarcinilor învăţării; 

- relaţionarea permanentă conduce la productivitate şi la împlinirea aşteptărilor; 

- profesorul este nevoit să facă uz de strategii psihopedagogice complexe, să 

cunoască punctele forte şi punctele slabe la nivel individual; 

EFECTE - este cel mai eficient, producând rezultate superioare atât în plan 

psihosocial, cât şi în plan didactic. 
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Aplicație 
Realizaţi un scurt eseu în care să argumentaţi superioritatea stilului 

democratic de predare. 

 

 

Reflecție 
Comentaţi citatul: 

„Ar fi nespus de mare folos ca învăţătorul să-şi părăsească marga magistrală 

şi să se coboare lîngă student, să stea prieteneşte cu el de vorbă, să-i soarbă 

atenţia şi să-i lumineze frumos şi potrivit cu mintea băiatului înţelesul fiecărei 

fraze, dintr-o bucată de lectură şi să-i arate cuprinsul, tăria şi nuanţa fiecărei 

vorbe. Nimic să nu treacă necercetat şi nepriceput. Studentul va simţi cu 

încetul viaţa lumii pe care o vorbeşte. Mintea-i se va dezmorţi şi va începe să 

lucreze de la sine.” ( A. Vlahuţă) 

 

Stilul laissez-faire (permisiv) 

- exprimă un profesor care consideră că întotdeauna este suficient ce predă, cât 

predă şi cum predă, fiind sigur ca elevii înţeleg, acordându-le însă ajutor la 

cererea lor; 

- reflectă o atitudine de pasivitate din partea cadrului didactic, acesta implicându-se 

doar în recomandarea de mijloace şi suport informaţional; 

- membrii grupului sunt cei care fixează activităţile şi modalitatea de realizare a 

acestora; 

- îndrumarea şi evaluarea activităţilor grupului sunt deficitare, deseori fiind omise; 

- minimalizează etapele semnificative în procesul instruirii; 

- accepta deciziile elevilor, comune ori individuale 

- nu face evaluări la adresa comportamentelor elevilor, de aceea nu primeşte 

feedback pentru reglarea propriului comportament; 

- manifestă un nivel scăzut al aspiraţiilor şi exigenţelor pedagogice ale predării;  

- favorizează obţinerea de rezultate slabe ale elevilor la învăţătură şi manifestarea 

conduitelor deviante;   

- dezechilibrează corelaţia educator – educat prin accentuarea rolului celui educat; 

- nivel scăzut al aspiraţiilor şi exigenţelor pedagogice ale predării, lasă demersul 

didactic să meargă “de la sine“; 

EFECTE - este total neproductiv. 
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Aplicație 
Numeşte trei motive pentru care un cadru didactic adoptă stilul permisiv. 

 

 

Reflecție 
        Reflectaţi în ce măsură stilul dumneavoastră este influenţat de 

disciplina predată sau de nivelul de învăţământ la care predaţi. 

 

Victor Harold  VROOM clasifică stilul educaţional raportându-se la modelul 

normativ: 

autocrat I autocrat II consultativ I consultativ II 
profesorul ia singur 
decizia pe baza 
informaţiilor deţinute 
până atunci 

profesorul obţine 
informaţii 
suplimentare şi apoi 
decide; 

profesorul este cel 
care prezintă 
problema unor 
membri relevanţi ai 
grupului (şeful/liderii 
grupului), apoi 
hotărăşte singur 

profesorul acceptă 
adesea ca membrii 
grupului să ia decizii 

 

Stilul educaţional al profesorului este descris în literatura de specialitate ca având una 

dintre următoarele trăsături:  

-directiv (când rezolvă toate problemele grupurilor)  

-non - directiv (când încurajează mai degrabă elevii să facă)  

-interpretează, explică propriul comportament 

-nu interpretează, încurajează elevii să-şi explice propriul comportament 

-îi contrazice pe elevi, intervenind în discuţie 

-nu-i contrazice pe elevi, dar îi încurajează să discute în grupă 

-are o influenţă emoţională pozitivă, asupra elevilor 

-are o influenţă negativă asupra elevilor 

-structurează şi ajută pe elevi să-şi organizeze munca 

-nu lucrează structurat 

-comunică cu elevii, le împărtăşeşte gândurile, stări, experienţe 

-nu comunică, îşi păstrează gândurile pentru sine 

În concluzie, stilurile didactice care vor fi promovate trebuie să aibă următoarele 

caracteristici: 

• accent pe stimularea participării 

• echilibru între exigenţă şi indulgenţă 
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• centrare pe învăţare în raport cu predarea 
• asigurarea unui climat stimulativ 

• interes pentru cooperare 
• accentuarea dominantei afective 

• promovarea unor relaţii democratice 
Evident este că permanent trebuie să ne adaptăm stilul de predare la realitatea activităţii. 

 

Reflecție 
        Cum comentaţi afirmaţia lui Comenius “Elevului i se dă munca, iar 

profesorului conducerea.”?  

        Cui consideraţi că aparţine responsabilitatea pentru insucces a 

elevului atât timp cât tripticul predare-învăţare-evaluare nu este 

echilibrat? 

 

A.Grasha afirmă că fiecare stil individual este ca o culoare diferită de pe paleta unui 

pictor. Precum culorile, stilurile se pot combina unele cu altele. (2002, p.153) Un profesor 

bun este acela care este capabil de o mare varietate de stiluri didactice, avand posibilitatea 

de a-şi adapta munca sa diferitelor circumstanţe, conferind predării flexibilitate şi mai multă 

eficienţă. 

 

Extindere 
Vă recomandăm : 

1. Iosifescu,Ș., Manual de management educaţional,Editura ProGnosis, 

Bucureşti, 2000. 

2. Modulele Management instituțional și mangement de proiect, 

Calitatea în educație și Strategii didactice în viziune transdisciplinară 

 

 

Exercițiu creativ 
Organizaţi o dezbatere între profesori și elevi pe tema: Cum sunt şi cum vor 

evolua relaţiile profesor-elev? 

 

 

Aplicație 
Dintre rolurile jucate de către profesor în activitatea didactică (de 

ex.actor/regizor; antrenor, consultant, coordonator, facilitator în discuţii, 

negociator, observator, persoana-resursă, povestitor etc.) pe care îl jucaţi 

cel mai des? Motivaţi alegerea 
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3.3.  Autoevaluarea  stilului  de  predare  focalizată  pe  învăţare 

 

„Când elevii noştri greşesc, şi noi, ca profesori,  

greşim” Marva Collins 

De foarte multe ori, mai ales atunci când elevii noștri 

au insucces școlar,  ne întrebăm ca profesori Cât de bine 

predau? Care aspecte ale predării mele sunt bune și care trebuie îmbunătățite?  

Înainte de a trece la modul concret prin care un profesor se va autoevalua, poate că 

ar fi util să cunoască motivele pentru care este necesară. Este evident că autoevaluarea 

înseamnă cheltuială de timp și efort din partea profesorului. Dar este ea o pierdere de timp? 

 

Autoevaluarea este o parte inerentă a unei activiăți 

corespunzătoare de predare didactică. De  asemenea, 

putem spune că este asemănătoare cu o cercetare. 

Permanent se caută răspuns la întrebări importante în 

cadrul aceluiași subiect. Ambele activități urmăresc să identifice (a) intrebarile corecte la care 

trebuie răspuns, precum și (b) modalitățile de răspuns. 

Indiferent cât de bine suntem pregătiți ca profesori, toți avem potențialul de a 

progresa, în timp. Dar, în timp ce unii profesori își îmbunătățesc continuu aptitudinile de 

predare, alții prezintă o îmbunătățire modestă la inceputul carierei și, ulterior, se plafonează 

pe un anumit palier de cunoștințe. 

   Jurnal de curs  

       Ce am învăţat: 

………………………………………………………………………………………… 

       Ce aplic: 

………………………………........……………………………………………….… 

      Ce mai vreau să ştiu: 

…………………………………………………………………………............…… 

………………………………………………………………………………............… 

  Provocare 

Repere teoretice 
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Diferența principală rezidă în faptul că doar cel care adună continuu informații despre 

munca sa este capabil, pe baza interpretării rezultatelor, să progreseze de fiecare dată când 

predă, făcând un nou efort de îmbunătățire a demersului didactic. 

Un al doilea motiv este materialistic. Profesorii au nevoie de un palmares. Un bun 

portofoliu poate convinge angajatorul sau un potențial angajator și reprezintă mijlocul uzual 

de a transmite altora informații despre capacitățile personale (evaluare administrativă). 

În al treilea rând, există o nevoie personală de autoevaluare, urmărind propria 

satisfacție psihologică.  

Fiecare cadru didactic trebuie să-si analizeze activitatea, selectând aspectele reușite 

și  pe cele mai puțin reușite, urmărind în permanenţă îmbunătățirea activității profesionale. 

Autoevaluarea trebuie să fie reală, să surprindă punctele forte și punctele slabe ale 

demersurilor educaționale. 

Miclea şi Oprea (2002), procedînd la o analiză comparativă a multiplelor studii care 

se referă la dimensiunile, factorii și criteriile de evaluare , evidenţiază şapte dimensiuni / 

factori importanţi ai competenţei didactice: 

• pregătirea şi organizarea cursurilor - calitatea obiectivelor; organizarea 

materialului de predat; frecvenţa utilizării unor metode care facilitează 

învăţarea; adaptarea cursului în funcţie de feed-back-urile primite de la elevi 

• cunoaşterea comprehensivă a disciplinei predate - corectitudinea informaţiilor; 

relaţiile şi transferul cunoştinţelor predate cu alte cursuri sau spre alte 

discipline conexe; răspunsuri adecvate  

• abilităţi de comunicare - claritatea expunerii; retorica adecvată. 

• pasiunea pentru predarea disciplinei – entuziasm, dinamism, capacitatea de 

a-i motiva pe elevi şi de a stimula curiozitatea intelectuală; 

• disponibilitate, punctualitate, onestitate şi atitudine pozitivă în relaţiile cu elevii; 

• calitatea examinării - corectitudinea evaluării; utilizarea unor metode adecvate 

de evaluare; distribuţia relativ gaussiană a notelor; examinarea are în vedere 

aspectele relevante ale disciplinei. 

• calitatea produselor de predare - dovezi ale efortului de inovare curriculară; 

indici ai reuşitei elevilor 
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 Sursele de informare 

În cadrul evaluării formative profesorul poate consulta orice persoană susceptibilă de 

a-i furniza o judecată valabilă pentru a îmbunătăţi activitatea sa.  În opinia lui Doyle (1983) 

principalele surse trebuie să includă persoanele care au ocazia sau să observe nemijlocit 

prestaţiile cadrului didactic sau să analizeze materialul de predare şi de învăţare – elevi, 

colegi, experţi, consilieri, profesorul - însuşi.  

A) Elevii  
Evaluarea de către elevi se bazează pe două ipoteze:  

1) ei sunt în măsură să judece despre prezenţa sau absenţa unor comportamente ale 

profesorului;  

2) prezenţa anumitor comportamente favorizează învăţarea.  

Elevii observă profesorul zilnic, în condiţii obişnuite, în timp ce colegii pot observa 

predarea în sălile de clasă, în circumstanţe mai mult sau mai puţin artificiale. Ei sunt absolut 

capabili să aprecieze ce au obţinut din procesul educaţional.  

Dacă evaluarea predării de către elevi este unicul mijloc utilizat, evaluarea poate 

deveni mai mult un sondaj de opinii decît o măsură validă a eficacităţii predării. 

B) Colegii şi experţii 
Prin prisma cunoştinţelor în domeniu (care le furnizează o referinţă şi le permite să 

stabilească judecăţi) şi a experienţei de evaluare (care le permite să aprecieze ce este 

pertinent în documentele prezentate), colegii de profesie şi experţii în domeniu constituie o 

altă sursă validă de evaluare. Ei reprezintă persoanele cele mai indicate pentru a judeca 

diverse aspecte ale predării care implică materia mai mult decît procesul.  

Judecăţile colegilor cu privire la predare sunt de ordinul cunoaşterii disciplinei: 

conţinutul predat, exactitatea, complexitatea, pertinenţa, profunzimea şi tipul de competenţe 

antrenate de predare.  

Aceştia vor avea în vedere, în evaluarea cadrului didactic, următoarele aspecte: 

Concepere, proiectare : 
-prezentarea conținutului, a criteriilor, dimensiunile surprinse; 
-modul de precizare, combinare și realizare; 
-aspecte de finalizare în demersurile pe termen scurt (o activitate), 
mediu, lung; 
-strategia utilizată în demersurile educaționale. 
-concordanța dintre obiective-rezultate, 
-organizarea activității, 
-prezentarea aspectelor metodologice, 
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-stabilirea relațiilor în demersurile didactice, 
-implementarea  mijloacelor de învământ, 
-aspectele cu conținut educativ. 

 
Activitatea acțională 
Activitatea evaluativă - evaluarea inițială/predictivă, continua/formativă, sumativă.  

cu accent pe 

- conceperea şi redactarea proiectului de activitate (criterii, elemente esenţiale, 
documentaţie ştiinţifică); 

- analiza condiţiilor de lucru şi a resurselor; 
- analiza proiectării şi realizării conţinutului în raport cu curriculum-ul valabil pentru 

anul şcolar respectiv ; 
- respectarea principiilor didactice în proiectare şi în desfăşurarea activităţilor ; 
- precizarea, alegerea metodelor conform domeniului de activitate şi a strategiei 

didactice; 
- alegerea/confecţionarea mijloacelor de învăţământ 
- organizarea, desfăşurarea activităţii propriu-zise; 
- conducerea, dirijarea învăţării; 
  

C). Profesorul evaluat 
Această sursă de informare constituie un subiect controversat. Pentru anumiţi 

cercetători autoevaluarea face parte integrantă din procesul de evaluare a predării, pentru 

alţii, ea este o “auto-favoare” (“self-evaluation as self-serving” - Seldin, 1984).   

Scopul autoevaluării este de a încuraja profesorul să examineze de aproape 

activitatea sa. Această autoanaliză este importantă atât pentru dezvoltarea sa profesională, 

cât şi pentru cea personală, pentru că ea depinde de un examen minuţios al plusurilor şi 

minusurilor activităţii sale de predare. Autoevaluarea furnizează o descriere completă a 

muncii profesorului, precum şi a efortului intelectual care se găseşte în spatele acestei 

prestaţii. Profesorul poate specifica diferite aspecte ale predării: obiectivele cursului, planul 

de curs, strategiile de predare, pertinenţa mijloacelor de evaluare utilizate, ajustarea 

predării în funcţie de feedback-ul primit etc. 

 

De ce predare focalizată pe învăţare? 

Trebuie observat că autoevaluarea calităţii predării (focalizată pe învăţare, deci o 

perspectivă constructivistă) este o autoevaluare de nişă, autoevaluarea competenţelor 

profesionale fiindu-i circumscrisă, chiar dacă indicatori, criterii, mijloace de investigare, le 

sunt factori comuni amândurora. 
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Potrivit lui Vermunt (1998) predarea şi învăţarea sunt procese interdependente care 

se pot ajusta reciproc, prin adaptarea strategiilor de predare utilizate de profesor la modul în 

care elevii utilizează şi îşi reglează activităţile de învăţare.  

Predarea presupune astfel, îndrumarea elevilor în procesul de alegere a strategiilor 

de învăţare ce permit construirea, modificarea şi utilizarea cunoştinţelor. O astfel de predare 

este orientată spre procesele învăţării şi implicit spre elev, deoarece se focalizează pe 

procesele prin care cunoştinţele sunt construite şi apoi aplicate în practică. 

Plecând de la premisa că profesorul şi-a identificat stilul de predare, iar acesta se 

încadrează în categoriile consultativ-participativ, autoevaluarea efectuată de cadrul didactic 

trebuie să măsoare progresul elevilor în privinţa învăţării, concretizat într-un stil de învăţare 

direcţionată pe înţelegerea materiei.   

În mod factual, strategia de predare abordată trebuie să îi determine pe elevi să 

înveţe efectiv cum să înveţe, să realizeze diferenţa între memorare şi învăţare, iar 

autoevaluarea cadrului didactic trebuie să constate trecerea graduală de la reglarea externă 

la autoreglarea procesului de învăţare.  

 

  Aplicaţie 

Sarcina 1. În prima zi de școală un elev vă întreabă de ce ar trebui să studieze disciplina 

pe care o predați. Motivați și argumentați. 

Sarcina 2. Sunteți invitat la ședința cu părinții pentru propunerea disciplinelor opționale. 

Motivați și argumentați prezența disciplinei opționale pe care o propuneți. 

 

  Reflecție 
„ Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, dascălul nu încetează de a fi un 

educator și în afara ei, urmărind bineînțeles obiective specifice și apelând la mijloace și 

forme adecvate. Numai în măsura în care profesorul își continuă misiunea și în afara 

cadrului profesional pe care i-l oferă școala poate fi considerat un educator al poporului 

său”. 

Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, EDP, 1996, București   
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 Exercițiu creativ – joc de rol  

1. Imaginaţi-vă că un părinte este mulţumit/nemulţumit de activitatea didactică pe care o 
prestaţi.  Cum reacţionaţi în ambele cazuri? 

2. „Astăzi suntem jurnalişti”. Încurajaţi elevii să desfăşoare o activitate cu tema „Profesorul 
preferat” în care, folosind interviul, să precizeze preferinţa pentru un anumit cadru didactic, 
motivând-o. 

 
 

 Extindere 

Pentru informații suplimentare despre autoevaluare, vă recomandăm: 

Joița, E.  “Formarea pedagogic a profesorului”, EDP, 2008  București.  

Weblinks: www.teachervision.fen.com/graphic-organizers/printable/6293.html 

Modul Dezvoltare personală și profesională, modul Management instituțional și management 

de proiect și modulul Evaluarea formativă în contextul învățării 
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3.4. Diferenţierea stilurilor  de învăţare (definire,clasificare) 

 
                  Eu sînt copilul./ Tu ţii în mîinile tale destinul 

meu./ Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi 

sau voi eşua în viaţă./ Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă 

vor îndrepta spre fericire./ Educă-mă, te rog, ca să pot fi o 

binecuvîntare pentru lume... (din Child”s Appeal, Mamie Gene Cole).  

De ce este foarte important ca profesori să recunoaștem și să înțelegem stilurile de învățare 

ale elevilor? Ne raportăm la acestea atunci când ne proiectăm și de desfășurăm activitatea 

didactică?  

 

Învăţarea eficientă se realizează când cadrul 

didactic este capabil să descopere punctele tari ale elevilor 

şi să construiască la aceştia capacitatea de a învăţa într-o 

gamă largă de stiluri. Pentru ca acest lucru să se întâmple, 

profesorul trebuie: 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

  Provocare 

  Repere teoretice 
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- să recunoască stilurile de învătare ale elevilor, ceea ce contribuie la 

optimizarea alegerii metodologiei didactice 

- să creeze oportunităţi de învăţare  printr-o varietate de strategii de predare 

Elevilor le va fi, astfel, la îndemână să participe activ la activităţile prezentate. 

Mulţi profesori sunt contrariaţi de faptul că, la specialitatea predată, elevii fac 

progrese minore, mai ales în situaţia în care aceiaşi elevi sunt caracterizaţi de alţi profesori 

ca fiind motivaţi. O explicaţie în acest sens o poate constitui asimetria dintre stilul de învăţare 

al elevului şi oportunitatea de învăţare oferită de cadrul didactic. De aceea, oportunităţile de 

învăţare trebuie să abordeze o gamă completă a stilurilor de învăţare existente în cadrul 

clasei. În mod practic, profesorii vor acţiona corect dacă vor avea în vedere o mare varietate 

de metode, materiale, grupări, evaluări. 

Conceptul de „stil de învãţare preferat“ a devenit foarte influent, deoarece: 

- elevul învaţă mai mult despre sine 

- conştientizează aspecte despre el însuşi pe care nu le-a cunoscut şi care ar 

putea fi dezvoltate 

 

 

Reflecție 
Este realist să se aloce timp în mod egal pentru fiecare stil de învăţare în 

cadrul unei lecţii? Este recomandat să se procedeze astfel într-o secvenţă a 

lecţiei? Presupunînd că veţi descoperi elevi care au un singur stil de învăţare, 

le veţi permite să lucreze doar în cadrul acestui stil de învăţare? 

 

 Recunoaşterea stilurilor de învăţare poate fi un catalizator al schimbării, un punct de 

la care cei care învaţă pot dezvolta noi stiluri de studiu. Conceptul are în vedere, în special, 

ideea că toţi elevii au stiluri preferate, identificate, de obicei, prin teste specifice. Profesorii 

pot îmbunătăţi procesul de învăţare predând, astfel încât să răspundă stilurilor de învăţare 

preferate ale elevilor. Acestea influenţează realizarea obiectivelor şi asigură un cadru pentru 

abordări variate ale procesului instructiv. 

 Ce reprezintă stilul de învăţare? 
Stilurile de învăţare sunt definite drept  

dispoziţii personale care influenţează capacitatea elevului de a achiziţiona informaţia, 

de a interacţiona cu colegii şi profesorii şi de a participa la experienţele de învăţare. Aceste 

dispoziţii personale se concretizează în motive, capacităţi perceptive, modalităţi de 
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prelucrare a informaţiei, preferinţele pentru o anumită modalitate senzorială, relaţiile sociale 

şi caracteristicile mediului fizic. (Grasha, 2002, pag.126) 

Stilurile de învatare şi de predare sunt de fapt, comportamente sau acţiuni pe care, 

atât profesorii cât şi elevii, le afişează în procesul învăţării. Comportamentul elevilor 

furnizează informaţii despre modul în care aceştia percep, interacţionează şi răspund la 

mediul în care se produce procesul învăţării (Ladd and Ruby, 1999). Prin stilul propriu de 

învăţare elevul îşi exprimă preferinţa pentru un anumit mod de a se angaja în procesul 

cunoaşterii. 

Pe lângă identificarea stilurilor de învăţare, practica a ridicat întrebări asupra 

congruenţei stilurilor de predare şi a celor de învăţare, precum şi asupra flexibilităţii utilizării 

lor.  

 Interesul puternic dezvoltat în jurul stilurilor de învăţare a condus la stabilirea 

mecanismelor angrenate în actul învăţării şi a registrului tipurilor de învăţare, dar a creat şi o 

întreagă controversă de opinii. 

În primul rând, există dificultăţi şi confuzii asupra conceptualizării stilurilor cognitive şi 

stilurilor de învăţare. 

Domeniul de studiu al stilurilor de învăţare nu este unitar din punctul de vedere al 

disciplinelor implicate (psihologie, educaţie şi ştiinţe neurologice), definiţiilor sau a jargonului. 

Pentru unul şi acelaşi lucru există etichete diferite, cum ar fi “stiluri de învăţare”, „stiluri de 

gândire”, „stiluri cognitive”, „personalitate cognitivă” „strategii cognitive”, stiluri conative”, şi 

“aptitudini de învăţare”, “ stiluri de gândire”, „direcţii de învăţare” şi “condiţii de învăţare”.  

Cel mai adesea sunt folosiţi termenii de stil cognitiv şi stil de învăţare ca sinonime.  

Stilul cognitiv este definit ca fiind “modul preferat de percepere, reactualizare şi gândire 

sau modul distinct de înţelegere, stocare, transformare şi utilizare a informaţiei” (Kogan, 

1983, apud Woolfolk, 1998). Stilul de învăţare constă în “trăsăturile cognitive, afective şi 

fiziologice ce servesc drept indicatori relativ stabili despre cum subiecţii percep, 

interacţionează şi răspund mediului de învăţare” (Keefe, 1982, apud Kauchak şi Eggen, 

1998), la care vom adauga si dimensiunile de personalitate ca si componenta a stilului de 

personalitate. 

Niciun model al stilului de învăţare nu este perfect sau complet, niciunul nu a rămas 

invulnerabil la critici. Fiecare reuşeşte să surprindă anumite aspecte, neglijând altele, având 

astfel puncte tari şi puncte slabe. Construirea unei teorii care să surprindă toate aspectele 

relevante rămâne încă un deziderat. Întrucât stilul de învăţare este rezultanta interacţiunii 
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mai multor factori, important este să fie surprinsă manifestarea optimă ca un cumul al 

acestor factori. 

 

Toate studiile au însă un punct comun: dihotomia între abordarea din 
perspectivã profundã şi superficialã a învăţării. 

 

 

Aplicaţie 

Faceţi distincţia între stil şi abilitate. Persoanele care au abilităţi identice 
vor avea în mod necesar acelaşi stil? 

 

 

 Scopul  utilizării  eficiente  a  stilurilor  de  învăţare 

Problema stilurilor de învăţare se îndreaptă mai puţin asupra aspectului ce se 

realizează şi insistă asupra modului cum se realizează învăţarea şcolară. Acest demers, de 

a cerceta cum învaţă elevii şi de a căuta modalitatea potrivită de formare a abilităţilor 

necesare învăţării eficiente, este absolut necesar din perspectiva tendinţelor actuale ale 

educaţiei. 

Cunoaşterea trăsăturilor dominante ale stilurilor de învăţare a elevilor şi a 

modalităţilor de abordare specifice fiecărui stil poate optimiza elaborarea strategiei didactice.  

Un elev care învaţă eficient (Harpe, Kulski şi Radloff, 1999, p.110) 

• are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă, 

• are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze, 

• foloseşte resursele disponibile în mod eficace, 

• știe care îi sunt punctele forte şi punctele slabe, 

• înţelege procesul de învăţare, 

• îşi controlează sentimentele în manieră adecvată, 

• îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare şi 

• îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul de învăţare. 
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Reflecție 
Se potrivesc stilurile de predare ale profesorilor cu stilurile de învăţare ale 

elevilor? Pot elevii învăţa efectiv şi eficient atunci când modelul de instrucţie 

nu se potriveşte cu stilul lor preferat de învăţare? Pot fi stilurile de predare şi 

învăţare adaptate sau modificate? Predau profesorii în maniera în care li s-a 

predat sau în maniera în care ei învaţă cel mai bine? 

 

 Clasificarea stilurilor de învățare 

 

Modelul stilurilor de învăţare este un instrument valid şi singurul comprehensiv, 

care poate oferi diagnoza multiplelor elemente ale stilului de învăţare care pot influenţa 

individul (Shaughnessy, 1998).(...) Spre exemplu, este dificil să determini dacă starea de 

hiperactivitate a unui elev se datorează nevoii lui de mişcare, unui cadru neconvenţional, 

resurselor kinetice, „pauzelor” ori indisciplinei (Shaughnessy, 1998,  apud Kristof, Lajos, 

Revista Excelenţa, pag.16).  

Analiza stilurilor de învăţare cuprinde evaluarea a 49 de elemente individuale 

clasificate în şase categorii distribuite în cadrul unei piramide (LSA – Learning Style 

Analysis). Multitudinea variabilelor dovedeşte complexitatea stilurilor, unele determinate 

genetic, altele învăţate. 

Există teoriile fixe, care sugerează că stilurile şi aptitudinile de învăţare sunt biologic 

moştenite de individ şi, ca atare, imuabile, în timp ce teoriile flexibile sugerează că stilurile de 

învăţare nu sunt altceva decât strategii pe care individul le poate modifica după bunul său 

plac.  

Pe baza componentei interacţiunii cu mediul de învăţare, Rita şi Kenneth Dunn 

descriu stiluri diferite de învăţare grupate pe baza următoarelor dimensiuni / benzi de stimuli 

(o construcţie simplificată a stilurilor de învăţare ):  

a) mediu - lumina, temperatura, zgomotul şi momentul zilei afectează învăţarea;  

b) modalitate – auditiv, vizual, tactil, kinestezic; informaţia va fi reţinută diferit după 

cum este prezentată oral, desenată, modelată, sub formă de experiment, jocuri de 

rol;  

c) structura – unii indivizi au nevoie de informaţie structurată, iar alţii preferă să o 

parcurgă individual;  

d) socializare – unii învaţă mai bine independent, alţii în grup;  

e) motivaţie – unii elevi se automotivează, alţii cer recompense exterioare; 
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“Stilul de învățare este calea pe care orice elev începe să se concentreze, să 

 proceseze și să rețină informații noi și dificile” – dr. Rita Dunn. 
Cele 21  de elemente care compun modelul Dunn sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 
Stimuli Elemente 

De mediu Iluminat Sunet Temperatură Design-ul clasei 

Emoţionali Motivaţie Perseverenţă Responsabilitate Structură 

Sociologici Singur 
In 

pereche
In grup 

de colegi
In echipă Cu adulţi 

Varietate de 
relaţii 

Fiziologici Percepţie Alimentaţie Bioritm Mişcare 

Psihologici Global/ analitic Preferintă emisferică Impulsiv-reflexiv 

 

 

Aplicație 
Ierarhizează modalităţile preferate de învăţare în raport cu teoria Dunn. 

Recomandă modalităţi de învăţare pe baza acestui model. 

 

 

Reflecție 

Modelul Dunn este un model prietenos ?  

Consideraţi că este un model propriu-zis de învăţare sau un model 

instrucţional?  

 

„Elevii pot invăţa orice dacă materia este abordată prin metode 

compatibile cu elementele forte ale stilului lor de invăţare; aceiaşi elevi 

inregistrează eşecuri cand materia este abordată după metode incompatibile cu 

elementele lor forte”(Dunn, R, 1990, p.18). 

             R. Dunn (1998) a ajuns la concluzia că elevii obţin rezultate mai bune 

atunci cand metodele de predare se adaptează stilurilor lor de invăţare. 

Cercetătoarea şi-a fundamentat concluziile pe metaanaliza a 42 de studii 

experimentale realizate sub egida Modelului stilurilor de invăţare Dunn şi Dunn, 

de 13 instituţii de invăţămant superior, in intervalul 1980-1990. Aceste studii au 

dovedit că elevii ale căror trăsături forte au fost incluse in metoda de predare au 

obţinut rezultate bune in proporţie de 75% mai mult decat cei care nu au fost 

incluşi in acest program (R. Dunn, apud Shaughnessy, 1998). 
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Teoria lui David Kolb accentuează dimensiunea cognitivă şi identifică patru stiluri 

de învăţare, pornind de la cele patru stadii ale invăţarii – învățarea  prin implicare emoţională, 

învăţarea prin observare şi urmărire, invăţarea prin gândire, invăţarea prin acţiune:  

a) convergent – operează la nivel abstract, foloseşte raţionamentul deductiv 

b) divergent – preferă experienţe concrete, imaginativ şi afectiv în confruntarea cu 

lucruri şi oameni, preocupat mai mult de oameni decât de lucruri;  

c) asimilator – conceptualizează la nivel abstract şi este un observator reflectiv, îi 

place să creeze modele teoretice, folosind gândirea inductivă pentru a reuni observaţiile 

disparate într-un model integrat;  

d) acomodator – îi plac experienţele concrete şi este un experimentator continuu, îi 

place riscul  

În esenţă, teoria lui Kolb cu privire la stilurile de învăţare, trimite la învăţarea pe baza 

experienţei sau învăţarea experienţială. Cele două maniere prin care indivizii acumulează 

experienţa sunt a) maniera directă (nemijlocită) b) maniera indirectă (abstractă).   

În ceea ce priveşte relaţia dintre stilurile de învăţare şi aptitudinile de învăţare, stilurile de 

învăţare reprezintă “învăţarea euristică de nivel superior, care facilitează dezvoltarea unei 

clase superioare de aptitudini mai specifice” impusă de mediile imediate (Kolb 1984, p. 93). 

 Kolb crede că rezolvarea efectivă a unei probleme are loc atunci când sunt folosite 

abilităţile aferente celor patru stiluri de învăţare. Aproape fiecare problemă necesită (1) 

identificarea şi selectarea problemei, (2) considerarea unei varietăţi de posibile soluţii, (3) 

evaluarea rezultatelor din perspectiva fiecărei soluţii, (4) punerea în aplicarea a soluţiei 

alese. În acest fel ciclul de învăţare trece obligatoriu prin toate cele patru stiluri de învăţare.  

Avantajele modelului Kolb 

În opinia lui Kolb, schimbul de informaţii privind stilurile de învăţare, între profesor şi 

elev, este de natură să confere următoarele avantaje  : 

1. elevii vor fi capabili să înţeleagă cum anume trebuie să îşi modifice stilul de 

învăţare astfel încât să abordeze eficient un anumit domeniu de cunoaştere 

2. reciproc, profesorii vor fi capabili (cunoscând stilurile de învăţare preferate ale 

elevilor)      să-şi modifice modelul de predare 

3. dezvoltarea empatiei profesorilor obţinută prin dialog permanent cu clasa 

Procesarea informaţiilor, folosind cu precădere unul dintre analizatorii senzoriali, are 

implicaţii profunde şi asupra modului în care învăţăm, explicând de multe ori dificultăţile sau 
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uşurinţa în achiziţionarea şi prelucrarea unor date. Stilurile de învăţare identificate în 

majoritatea schemelor tind să se bazeze pe factori senzoriali şi sociali.  

 

Aplicație 

Creati intrebari pentru identificarea stilului de invatare avand in vedere 

modelul Kolb. 

Exemplu: Ati cumparat un aparat electric. Ce faceti pentru a sti cum 

functioneaza aparatul nou achizitionat.? 

Propuneti elevilor sa lucreze in perechi, in grupe si comparati 

raspunsurile. 

 

Ricki Linksman identifică patru stiluri principale de învăţare: vizual (elevii învaţă 

văzând materiale tipărite sau grafice), auditiv (elevii învaţă cel mai bine prin ascultare şi  

conversaţie), tactil (elevii învaţă prin atingerea obiectelor, prin perceperea senzorială a 

materiei sau prin folosirea mâinilor şi degetelor) şi kinestezic (elevii învaţă prin acţionarea 

maselor musculare).  

Anthony Grasha şi Sheryl Riechmann îşi fondează teoria din perspectiva învăţării 

sociale, pe componenta interacţiunii cu mediul de învăţare. Trei dimensiuni sunt prezentate:  

a) participativ / evitativ – plăcerea vs neplăcerea de a participa la lecţii, de a învăţa;  

b) colaborativ / competitiv – învăţare prin cooperare, în grup vs învăţarea percepută 

în termeni de pierdere şi câştig;  

c) independent / dependent – învaţă singur vs profesorul ca sursă a informaţiei; 

Fiecare stil de învăţare se poate defini printr-o structură de factori constitutivi în care 

elementele esenţiale sunt: modul de organizare a cunoaşterii, prelucrarea informaţiei şi 

modalitatea de exprimare 

Stilul participativ – elevilor le place să participe la cât mai multe activităţi, fiind 

dornici să facă ceea ce li se cere. Preferă expuneri urmate de discuţii, ocazii de a dezbate un 

anumit material, precum şi profesori cu simţ analitic şi sintetic. 

Stilul evitativ – nu preferă participarea şi colaborarea la activităţi, sunt neinteresaţi 

de ceea ce se întâmplă în clasă; nu le place să fie nominalizaţi , ierarhizaţi. 

Stilul colaborativ – elevii prferă activităţile în grupuri mici, dezbaterile, activităţile 

centrate pe elev şi proiectele de grup. 

Stilul competitiv – elevii concurează cu ceilalţi, preferând să fie în centrul atenţiei, 

să fie lider în grupurile de discuţie, să fie evidenţiaţi pentru performanţele obţinute. Le plac 

activităţile în care se pot diferenţia de ceilalţi. 
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Stilul dependent – elevii învaţă doar la cerinţa profesorului, nemanifestând 

curiozitate intelectuală. Profesorii şi colegii sunt văzuţi ca surse de sprijin. Elevii sunt 

caracterizaţi prin implicare, concentrare pe detaliu, de multe ori din motive emoţionale. 

Capacitatea de concentrare pe aspectele problematizate este scăzută.  

Stilul independent – elevilor le place să gândească singuri, sunt încrezători în 

capacităţile lor de a învăţa. Au capacitatea şi preferă să extragă esenţialul, domină spiritul 

logic. Desfăşoară activităţi instructive în ritm propriu, fără a solicita ajutor din afară. Au 

capacitate ridicată de a face faţă dificultăţilor de învăţare. Elevii manifestă atitudini mai 

degrabă neutre decât implicative. Pot construi situaţii problematizante, sunt critici, adresează 

întrebări. 

Pornind de la modalitatea dominantă de organizare şi prelucrare a informaţiei (ia în 

considerare ansamblul, respectiv detaliul), există stilul analitic, respectiv sintetic.  

Stilul analitic se caracterizează prin  

- operare cu multiple argumente şi argumentare solidă a concluziilor 

- examinarea materialului înaintea studiului, pentru a fi asigurată o perspectivă de 

ansamblu; se preferă împărţirea materialului  în părţi logice, restructurat la final 

- formularea anticipată a unor enunţuri parţiale în temeiul cărora sunt formulate, 

ulterior, concluzii; fixarea ideilor se face pe parcursul învăţării 

- elevii au o dorinţă ridicată de succes 

Stilul sintetic  

- extrage esenţialul şi are o capacitate ridicată de organizare a materialului 

- se preferă schemele care cuprind informaţiile de bază 

- îşi oferă o perspectivă prin rezumarea conţinuturilor şi evidenţierea cuvintelor-

cheie 

 

Definirea stilurilor de învăţare pornind de la analizatorul dominant: văz, auz, 
kinestezic (după Petru Lisievici) 

Stilul vizual  
• Vederea informaţiei în 

formă tipărită ajută 
retenţia. 

• Folosirea culorilor, 
ilustraţiilor şi diagramelor 
ca ajutor în procesul de 
învăţare. 

• Sublinierea cuvintelor 

Stilul auditiv 
• Ascultarea explicaţiilor 

întăreşte învăţarea. 
• Discutarea unei idei noi şi 

explicaţii folosind propriile 
cuvinte. 

• Este folositoare analiza 
verbală, verbalizarea 
gândurilor şi ideilor cu 

Stilul practic  
• Scrierea lucrurilor în 

ordinea lor, pas cu pas, 
este o cale eficientă de a 
le ţine minte. 

• Efectuarea unei activităţi 
practice facilitează 
adesea înţelegerea (ex. 
experimente la fizică, 
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cheie şi realizarea 
schemelor  faciliteaza 
concentrarea atenţiei şi 
înţelegerea textelor. 

• Întâmpină dificultăţi la 
concentrarea asupra 
activităţilor verbale. 

• Preferă sa priveasca 
decât sa vorbeasca sau 
să treaca la acţiune. 

• Îşi aminteşte cu uşurinţă 
ceea ce vede. 

• Îi place să citească şi 
ortografiază bine. 

• Observă detaliile. 

propriile cuvinte. 
• Şopteşte în timp ce 

citeşte. 
• Îi place să asculte pe alţii 

citind ceva cu voce tare. 
• Are nevoie să vorbească 

în timp ce învaţă lucruri 
noi. 

• Îi plac discuţiile.  
• Folosirea metodelor de 

ascultare activă, 
incluzând aici 
chestionarea şi 
rezumarea. 

• Zgomotul este un 
element de distragere a 
atenţiei. 

probleme la matematică 
etc.) 

• Urmărirea cu degetul a 
titlurilor, cuvintelor cheie, 
etc. apoi pronunţarea 
respectivelor cuvinte 
urmată de scrierea lor din 
memorie. 

• Preferinţa pentru a atinge 
şi a face. 

• Scrisul la tastatură este 
adesea mai uşor decât 
scrierea de mână. 

• Utilizarea scrisului cursiv 
este mai uşoară decât 
cea a scrisului tipărit (cu 
litere separate)  

• Preferinţa pentru 
recompense cu caracter 
material, fizic. 

• Găseşte modalităţi şi 
pretexte pentru a se 
deplasa. 

 

 

       Reflecție 

 

Utilizand modelul lui Howard Gardner referitor la teoria inteligenţelor 

multiple, putem înţelege tipurile de inteligenţă mai sus redate (recent 

actualizate la nouă stiluri ) ca fiind echivalente stilurilor de învăţare? 
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 Din varietatea stilurilor de învăţare, vom prezenta stilul cel mai frecvent discutat în 

literatura de specialitate şi anume, cel care are drept reper de clasificare modalitatea 

senzorială, adică stilul vizual, auditiv şi kinestezic (cunoscut sub denumirea de modelul 

VAK). 

Invăţăm cu ajutorul a trei receptori senzoriali principali – vedere, ascultare şi atingere 

(kinestezic). Majoritatea elevilor le folosesc pe toate cele trei pentru a recepta informaţii. Cu 

toate acestea, unul sau mai multe dintre aceste stiluri de receptare sunt dominante.  

Stilul dominant defineşte modalitatea cea mai bună prin care o persoană poate 

acumula noi informaţii prin filtrarea conţinutului care urmează să fie invăţat. Acest stil poate 

să nu fie intotdeauna acelaşi pentru toate sarcinile. Elevul poate prefera un stil de invăţare 

pentru o sarcină şi o combinaţie de alte stiluri pentru altă sarcină. 

Foarte puţine persoane învaţă orice bazându-se doar pe un singur stil. Marea 

majoritate au un stil de învăţare dominant şi încă unul, cel puţin, secundar. 

 

Cercetările au demonstrat că 65% din populaţie sunt vizuali, 30% auditivi şi 

numai 5% tactilkinestezici.  

 

Elevii care învaţă bazându-se pe imagini vizuale apreciază utilizarea în timpul orei, 

alături de explicaţiile profesorului, prezentarea de imagini sau de secvenţe video.  În acelaşi 

timp,  elevii pentru care este caracteristic stilul de învăţare vizual sunt cei care preferă şi 

programele de educare on-line. Persoanele care citesc mult nu au, în mod necesar, stilul de 

învăţare vizual, ci dezvoltă stilul auditiv ca stil separat de învăţare. Ei transpun, mental, 

cuvintele în imagini. Cei care adopt stilul practic (tactil-kinestezic, bazat pe experiment) au 

nevoie să testeze ceea ce învaţă, pentru a vedea implicaţiile în situaţii noi.  

Se recomandă ca în cazul lecţiilor să se combine modul de prezentare a informaţiei 

vizând cele trei stiluri specifice de învăţare. De exemplu, în cazul conceperii unei lecţii pe 

calculator, informaţia va fi aşezată în diverse formate (scris, audio, multimedia), pentru a 

satisface cât mai multe preferinţe în privinţa stilului de învăţare.  

Cel mai important element care ajută la alegerea deciziei referitoare la un format sau 

altul al lecţiilor este feedback-ul din partea elevilor. 
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Aplicație 
             Construiţi o secvenţă de învăţare în care să utilizaţi tehnologii 

multimedia, motivând eficienţa includerii unui astfel de mijloc în etapa 

respectivă a lecţiei.  

 

             Ce tehnologii aţi putea folosi pentru a dinamiza lecţiile pentru 

disciplina pe care o predaţi? 

 
Elevii cu stil de învăţare predominant auditiv. 

Elevul învaţă mai bine prin audierea unui discurs sau a explicaţiilor celorlalţi, asociind 

conceptele cu diverse sunete.Nu au nevoie ca lângă ei să stea cineva care să le vorbească. 

Au o bună memorie auditivă. Reţin mai bine dacă repetă în gând sau se aud pe ei înşişi, 

participând activ în timpul lecţiilor.  

Pentru elevii cu stilul de învăţare auditiv, lecţiile trebuie să fie bogate în mesaje audio, 

ca întăriri pentru ceea ce este deja scris. Sunt indicate cursurile concepute folosindu-se 

tehnologii multimedia (flash, radio, mp3), interactive (ex. diferite programe de învăţare a 

limbilor străine şi nu numai). Aceşti elevi au şansa să devină cursanţii care învaţă cel mai 

rapid.  

 

 

Aplicație 

Descrieţi trei activităţi auditive foarte plăcute pe care le realizaţi într-o 

săptămână 

 

Caracteristici ale stilului 
de învăţare auditiv 

 

Profesorul… Recomandări 
 

-le plac discuţiile în clasa 
sau în grupuri mici 
- ii place sa vorbeasca, iar 
atunci cînd citeşte o face cu 
voce tare sau în şoaptă 
- îşi expune părerile cu 
lejeritate în prezenţa altor 
persoane, se anunţă la oră 
-reuşeşte să înţeleagă ideile 
discutând despre ele 
- explică celor din jur şi 
acest lucru îi face placere 
- are o memorie bună a 

-pezintă ideile variind viteza, 
volumul, intensitatea în 
vorbire 
-evidenţiază punctele-cheie, 
pentru a evita confuzia  şi 
cere elevilor să explice ce 
au înţeles 
- se asigură că este auzit de 
toţi elevii, pentru a fi înţeles 
- introduce aplicaţii 
multimedia în procesul de 
predare-învăţare 
- recomandă lucrul în grup, 

Folosirea unor 
-înregistrări audio, video,  
-instrumente muzicale 
-scenete / teatru de păpuşi 
TV/radio show 
-jocuri verbale 
-spectacole  
-prezentări orale, 
demonstraţii 
recitări poeme, poezii 
-rapoarte orale, discuţii cu 
clasa sau cu un grup 
-dezbateri 
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datelor 
- preferă fonduri muzicale în 
timpul învăţării 
- obţine performanţe bune la 
limba română şi limbile 
străine 
-îşi aminteşte cu uşurinţă 
ceea ce spune, dar şi ceea 
ce spun alţii, sarcinile 
verbale 
-consideră că este dificil să 
lucreze în linişte pentru o 
lungă perioadă de timp 
- îşi aminteşte cel mai bine 
prin repetiţii verbale şi 
discuţii 
- preferă activităţi care 
implică dialoguri, folosirea 
muzicii  
-verbalizează acţiunile 
întreprinse pentru a-şi 
depăşi dificultăţile de 
învăţare; au nevoie să li se 
explice cum se face un lucru 

deoarece dezbaterea 
contribuie la asimilarea cu 
rapiditate a cerinţei 
-evaluează oral elevii cu 
stilul auditiv 
-Se utilizează explicaţia 
conţinuturilor de prezentat 
- realizează rezumatul 
acestor conţinuturi
 
 
 
 
 

 

 

Elevii cu stil de învăţare predominant vizual dispun de două subcanale: lingvistic 

şi spaţial.  

Primii învaţă pe baza limbajului scris şi preferă sarcinile de citire şi scriere. Îşi 

amintesc cu uşurinţă, chiar şi la intervale mari de timp, ceea ce au scris/citit, acordă o mai 

mare atenţie lecţiei dacă simultan notează ceea ce este prezentat. 

Categoria elevilor vizual-spaţiali are abilităţi în lucrul cu diagrame, demonstraţii, 

materiale video. Vizualizează cu uşurinţă chipuri şi locuri, îşi folosesc imaginaţia, au o bună 

orientare.  

Aceştia vor să primească materiale care pot fi tipărite la imprimantă în diferite 

formate, vor ca lecţiile să fie concepute folosind tehnologii multimedia (filme în Flash, 

PowerPoint, pagini Web, imagini video), vor diverse modalităţi de căutare a informaţiei şi 

acces la biblioteci de documente. 

 

 

Aplicație 
Prezentaţi trei activităţi specifice stilului vizual de învăţare utilizate cu elevii. 
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Caracteristici ale stilului 
de învăţare vizual 

 

Profesorul… Recomandări 
 

-preferă suporturi vizuale, 
accesorii ale conţinutului, în 
completarea explicaţiilor 
-au nevoie de ilustraţii, hărţi, 
diagrame, elemente care 
reprezintă stimuli atunci 
când învaţă 
- îşi amintesc detalii vizuale 
- preferă să vadă cum se 
face un lucru 
-sunt uşor distraşi de 
zgomotele din jur, având 
nevoie de linişte 
- le plac culorile, sublinierile, 
încercuirile 
- în interpretarea unui text 
foloseşte elemente vizuale 
-preferă ordinea, atât în 
organizarea materialelor de 
învăţare, cât şi în spaţiul de 
învăţare, asupra căruia 
deţine controlul  
- studiază conţinuturile într-o 
manieră personală (scheme, 
schiţe, extragerea ideilor 
principale); recitirea şi 
rescrierea materialului sunt 
metode frecvente pentru 
fixarea cunoştinţelor 
- este un bun utilizator al 
computerului, de obicei 

-include planuri, agende 
de lucru, fişe 
-utilizează, în fişe, cât 
mai multe informaţii 
pentru a fi recitite 
-accentuarea ideilor 
principale  
- elimină potenţialele 
surse de distragere a 
atenţiei 
- prezintă schiţe, 
rezumate, care să fie 
uşor de reţinut 
- foloseşte o varietate de 
mijloace tehnologice 

- diagrame, grafice 
fotografii, cărţi colorate, 
panouri, postere, colaje 
emisiuni TV, show-uri 
jocuri, notiţe, ziare, reţete, 
reviste, lecturi, cărţi, post-it 
hărţi, tabele, ilustraţii, 
expoziţii 
desene animate 
prezentări Power Point 
filme 
videoproiector, flipchart 
rapoarte scrise 
cartonaşe colorate 
rebusuri, puzzle 
jurnale, buletine informative 
liste cu întrebări, soluţii 
fişe de lucru 
 

 

Elevii cu stil de învăţare predominant kinestezic/practic se caracterizează prin 

preferinţa pentru activităţi în care sunt posibile experimentele, desfăşurarea activităţilor 

practice, implicarea fizică în activitatea de învăţare. Lipsa stimulilor fizici externi le induce o 

concentrare mai scăzută, de aceea, pentru ca să fie implicaţi procesul de învăţare, activităţile 

trebuie să fie scurte, sintetice şi combinate cu probe practice. În studiul materialelor preferă 

formarea iniţială a unei imagini de ansamblu, urmând să se concentreze asupra detaliilor. 

 

 

Aplicație 
Enumeraţi activităţile practice utilizate într-o lecţie la alegere. 
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Caracteristici ale stilului de 
învăţare kinestezic 

 

Profesorul… Recomandări 
 

-au nevoie de manuale de 
utilizare a diferitelor produse.  
-îşi aminteşte foarte bine 
ceea ce face. 
-se implică fizic în învăţare şi 
învaţă din situaţiile în care 
experimentează 
-îi place să utilizeze 
computerul, să construiască 
şi să mânuiască materialele 
de învăţare 
-nu preferă să stea mult timp 
într-un singur loc 
-manifestă tendinţa de “a se 
juca” în timp ce învaţă  
-entuziasmul este canalizat 
şi se manifestă atunci când 
au parte de activităţi motrice 
-îi place jocul de rol 
-gesticulează, “vorbind” cu 
mâinile 

-furnizează şi încurajează 
elevii să desfăşoare activităţi 
practice în diferite etape ale 
lecţiilor 
-permite scurte pauze de 
mişcare pe parcursul orelor 
-îndrumă elevii să ia notiţe şi 
să îşi scrie părerile despre 
temele propuse 
-include resurse multimedia 
în activităţile didactice 
-îndrumă elevii cum să 
vizualizeze sarcinile 
complexe 
 

-activităţi kinestezice 
-exerciţii corporale, 
demonstraţii, dansuri, 
întreceri, competiţii, 
concursuri 
-confecţionare produse 
- excursii 
-joc de rol/interviuri 
-scenete de teatru 
-proiecte, portofolii 
-experimente 
-modelaj, sculptură, colaje 
- creaţii artistice 
- lucru de mână, cusături, 
broderii, postere, afişe 
-cartonaşe cu sarcini 
-jocuri, puzzle, origami, 
carnaval 
 

 

 

Reflecție 
“Şi ca totul să ţi se imprime mai uşor trebuie apelat, ori de câte ori este 
posibil, la simţuri ... să fie unite auzul cu vederea şi gustul, cu  mâna ..., 
materia care trebuie învăţată să nu fie doar expusă, ca să pătrundă 
numai în urechi, ci ea trebuie prezentată şi prin imagini, ca astfel 
reprezentarea să se imprime ochiului, urechii, intelectului şi memoriei.(...) 
Prin intuiţia reală se începe învăţarea şi nu prin descrierea verbală a 
lucrurilor.” (J.A. Comenius, Didactica Magna). 

 

 

Aplicație 
Realizează o poveste/poezie cu titlul "Ştiu cum să învăţ” 

 

 Identificarea şi recunoaşterea stilurilor de învăţare  

Activitatea pedagogică se bazează pe o cunoaştere reciprocă profesor – elevi, relaţie 

care poate fi intuitivă, spontană, din aproape în aproape, pe parcursul activităţilor 

educaţionale, sau poate fi sistematică, cu ajutorul unor instrumente specializate. Modul 

intuitiv de abordare este cel mai răspândit, fiind concurent activităţii de predare-invăţare-

evaluare. Cel sistematic are însă avantajul unui demers obiectiv.  
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Recunoaşterea şi inţelegerea acestor diferenţe in stilurile de invăţare necesită 

acceptarea şi utilizarea unei mari varietăţi de metode, procedee, materiale didactice de 

prezentare a conţinuturilor noi. Identificarea stilurilor de învăţare contribuie la inţelegerea 

relaţiilor dintre elevi şi actul invăţării. 

Se poate realiza prin: 

- observarea şi analiza propriilor experienţe/conduite de învăţare; consemnarea 

modului în care îşi pregăteşte lecţiile la diferite discipline, condiţiile de învăţare preferate, 

metoda de studiu ce i-a adus succes, momentele propice învăţării 

- caracterizarea stilului de învăţare pe baza explicaţiilor, descrierilor, 

exerciţiilor oferite de diferiţi autori, aplicarea unor chestionare specifice (Internet, 

manuale de psihoteste) ce permit identificarea modalităţilor de abordare a sarcinilor de 

învăţare în diferite contexte educaţionale,  

- discuţii  cu  specialişti  de  la  cabinetele  de  asistenţă  psihopedagogică din 

reţeaua naţională de consiliere, autoinformarea cu privire la stilurile de învăţare,  

participarea  activă  la  activităţile  practice  cu  această  temă  (orele de consiliere şi 

orientare, diverse opţionale), implicarea în programe educaţionale cu această temă (de 

ex. optimizarea stilului de învăţare, tehnici de învăţare eficientă). 

 

Folosirea unui chestionar tematic la începutul anului sau a unei liste de itemi care vor 

fi reţinuţi atunci când se aplică persoanei chestionate reprezintă metode, deşi extrem de 

simple, suficient de corecte. 

Persoana vizuală spune: Persoana auditivă spune: Persoana kinestezică 

spune: 

Arată destul de bine… 
Mi s-a aprins becul… 
Acum văd imaginea de 
ansamblu… 
Mă tem că e noapte la 
mine… 
Acum văd clar situaţia 
Totul este negru în viaţa 
mea 
Nu văd ieşirea din situaţia 
asta 
Viaţa e roz 
Nu văd niciun sens 
E o treabă încâlcită 

Sună bine… 
Mi-a sunat clopoţelul… 
Aud ce spui… 
Ceva îmi spune că aceasta 
e soluţia… 
Asta sună parcă vorbeşti 
chineza 
Nu aş putea să mă pronunţ 
Ceva nu îmi sună bine 
Lucrurile merg strună  
 

Se simte bine… 
Dă-mi un exemplu concret… 
Am o senzaţie că ceva nu 
merge… 
Am un presentiment… 
Mă tem că…  
Chestia asta nu are nici cap, 
nici coadă 
Mi s-a luat o piatră de pe 
inimă 
Simt că aşa este 
M-am prins unde vrei să 
ajungi 
Nu se potriveşte cu nimic 
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Aplicație 
Răspundeţi la întrebările din chestionarul de mai jos pentru a afla ce stil de 

învăţare (auditiv, vizual, kinestezic) aveţi. 

 Itemi 
Niciodată Uneori Întotdeauna
1 punct 3 puncte 5 puncte 

1 Înţeleg şi-mi amintesc cel mai bine informaţiile, 
atunci când le văd. 

   

2 Memorez foarte bine atunci când particip cu întreg 
corpul (mişcări, atingeri) la activităţi. 

   

3 Particip cu bucurie la discuţii.    
4 Decorez spaţiul personal de învăţare.    
5 Prefer să ascult ştirile la radio, mai mult decât să le 

citesc în ziare şi reviste. 
   

6 Vorbesc cu ceilalţi când învăţ ceva nou.    
7 Prefer să văd cuvintele scrise.    
8 Îmi place să folosesc computerul în învăţare.    
9 Îmi place să recit versuri.    
10 Îmi place să scriu sarcinile pe care le am de făcut şi 

numerele de telefon. 
   

11 Îmi amintesc foarte bine sarcinile verbale.    
12 Am o bună coordonare motrică.    
13 Îmi place să vizualizez ceea ce am de învăţat.    
14 Prefer activităţile manuale şi fizice.    
15 Înţeleg cel mai bine informaţiile, atunci când le aud.    
16 Învăţ rapid dacă exersez în activităţi practice.    
17 Am nevoie de sarcini scrise.    
18 Mă joc cu mici obiecte, în timp ce învăţ, muncesc 

sau ascult profesorul la ore. 
   

19 Mă bucur când particip la activităţi artistice vizuale.    
20 Folosesc hârtia şi creionul pentru a învăţa şi 

memora ceva. 
   

21 Îmi amintesc foarte bine ceea ce fac.    
22 Memorez cel mai bine prin repetiţii verbale şi prin 

discuţii cu voce tare. 
   

23 Mă bucur atunci când acţionez.    
24 Întâmpin probleme în ascultarea şi înţelegerea unei 

lecturi. 
   

25 Îmi place „să mestec ceva", să mănânc atunci când 
învăţ. 

   

26 Îmi este greu să învăţ când este linişte şi tăcere.    
27 Am probleme dacă stau mult timp într-un singur loc.    
28 Am nevoie să discut ideile pentru a le înţelege.    
29 Înţeleg ceea ce învăţ dacă folosesc diagrame,    
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Calculaţi scorul şi... stilul de învăţare!  

Număr Puncte Număr Puncte Număr Puncte 
1  3  2  
4  5  8  
7  6  12  

10  11  14  
13  15  16  
17  15  18  
19  22  21  
20  26  23  
24  28  25  
29  30  27  

Total puncte 
Stil de învăţare 

vizual 

 Total puncte 
Stil de 

învăţare 
auditiv 

 Total puncte 
Stil de 

învăţare tactil 
kinestezic 

 

      
 

 

 Cunoaşterea stilului de învăţare este benefică, atât pentru elevi, cât şi pentru 

profesori. Elevul va conştientiza calităţile, lacunele, nevoile de învăţare şi va alege mediul de 

studiu care îl avantajează cel mai mult. Profesorul trebuie să iniţieze exerciţii în cadrul cărora 

elevii să-şi identifice stilul dominant de învăţare. De asemenea, se dezvoltă relaţia 

interpersonală profesor-elevi-parinţi, se stabilesc strategii de optimizare a învăţării şi se ţine 

seama de punctele tari, se formează o imagine precisă (chiar dacă empirică) asupra 

diversităţii clasei. 

 Ca educatori, se impune să prezentăm informaţiile folosind toate modalităţile 

senzoriale. Aceasta creează pentru toti elevii, indiferent de stilul lor preferat, oportunitatea de 

a se implica. 

 

 

 

tabele, hărţi, scheme, schiţe, idei principale, 
postere, fotografii. 

30 Repet numărul de telefon cu voce tare pentru a-l 
ţine minte. 
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Reflecție  
Teoreticienii avertizează în legătură cu pericolul etichetării, prin intermediul 

căreia cadrele didactice ajung să-şi vadă elevii ca fiind anumite tipuri de 

cursanţi, dar, în ciuda acestui avertisment, mulţi practicieni care folosesc 

instrumentelele gândesc în stereotipuri …“ … Similar, elevii încep să se 

autoeticheteze … … de exemplu: „Am învăţat că făceam parte dintr-un 

auditoriu pasiv, un cursant kinestezic. Aşa că nu are niciun rost să citesc o 

carte sau să ascult pe cineva vorbind pentru mai mult decât câteva minute.“  

(Coffield, Frank, p.138) 

 

În ceea ce priveşte modalitatea de examinare prin chestionare, F.Coffield opinează 

că „se aşteaptã prea mult de la nişte simple teste de autoevaluare.“ (p.140) Persoanele 

chestionate sunt invitate sã facă o alegere (să aprobe/dezaprobe afirmaţii despre ei înşişi) şi 

aceasta va duce la clasificare. Testele nu ţin seama de de informaţii socio-personale şi 

fiziologice ale celui chestionat, ceea ce înseamnă că elemente foarte importante sunt omise. 

Deşi criticile la adresa acestor chestionare nu sunt puţine, rezultatul pozitiv constă în 

faptul că profesorii sunt atenţi la nevoia de a furniza o varietate de metode şi mijloace de 

predare pentru a maximiza şansele ca fiecare elev sã-şi cunoascã abordarea preferatã.  

Măsuri de precauţie în utilizarea efectivă a stilurilor vor fi însă luate, deoarece 

- stilurile au o valoare neutră, nu există nicio cale ca vreunul să fie cel mai bun, 

trebuie să evităm greşelile de apreciere că un stil este mai bun sau altul mai 

creativ. Persoane cu stiluri diferite reuşesc să înveţe la fel de productiv. De 

aceea, într-un set de stiluri ce formează perechi contrarii, niciunul nu trebuie privit 

ca fiind mai bun decat opusul său. 

- stilul de invăţare vorbeşte despre diferenţe individuale, nu reprezintă o cale de 

omogenizare a grupului; obţinerea şi sintetizarea informaţiilor privind stilurile 

individuale ale elevilor nu ne vor fi utile dacă nu se răspunde cu metode adecvate 

preferinţelor individuale 

- stilul de invăţare este preocupat de modul în care elevii preferă să înveţe, să 

lucreze, şi nu de conţinutul a ceea ce se învaţă 

- preferinţele noastre de stil, ca formatori, pot fi puternic influenţate de contactul, de 

experienţa adecvată cu un anumit mediu de formare. Apare astfel pericolul ca, în 

procesul de predare, să favorizăm propriul stil senzorial, ceea ce poate 

dezavantaja pe elevii care percep pe alte canale senzoriale  
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- uneori, elevii cred că pot învăţa de o manieră pe care anterior nu au avut 

oportunitatea să o folosească sau nu au folosit-o în mod corespunzător; o 

evaluare a stilului în această perioadă furnizează rezultate eronate, mai ales dacă 

tinem seama că există o suprapunere stil / metodă.  

- preferinţele celor care învaţă nu reprezintă neapărat şi domeniile în care aceştia 

se descurcă cel mai bine. Stilul este distinct de nivelul de performanţă sau 

capacitate. Dacă un anume comportament asociat unei strategii de învăţare pare 

a fi plasat înaintea altor seturi comportamente-strategii, atunci este posibil ca să 

păşim pe terenul abilităţilor, şi nu al stilurilor. 

- elevii pot dezvolta interpretări diferite din aceeaşi experienţă, după cum sunt sau 

nu dependenţi de camp 

- diferite abordări ale stilului oferă rezultate variate, chiar surprinzătoare. De aceea 

este important să alegeţi un model de stil care este bine documentat şi care, în 

abordarea sa, oferă suport pentru planificarea instruirii, nu doar simpli 

identificatori de stil (etichete)  

 

 

Reflecție 
Există diferenţe semnificative în funcţie de anii de studii în privinţa strategiilor 

şi stilurilor de învăţare pe parcursul traseuluI şcolar? 

Există diferenţe semnificative între specializări diferite în ceea ce priveşte 

gradul în care sunt utilizate strategiile şi stilurile de învăţare? 

  
În anul 1978, în lucrarea  „Învăţământul diferenţiat. Concepţii şi strategii”, 

I.T.Radu propune adaptarea activităţilor de învăţare la posibilităţile diferite ale 

elevilor, la capacitatea de înţelegere şi la ritmul propriu de lucru (al grupului 

sau al elevului).Principiul de bază este că nu există elevi buni şi elevi slabi, ci 

există elevi buni  la lucruri diferite 

Stabiliţi legătura între diferentierea instruirii şi stilurile de invatare? 
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Extindere 
Exerciții aplicative și teste pentru identificarea stilurilor de învățare puteți găsi la:  

http://www.ericfacility.net 

http://www.testcentral.ro/engine.php?action=lsi_profiluri.htm 

De asemenea, tema este abordată și în modulele Consilierea educațională, Dezvoltare 

personală și profesională și  Evaluarea formativă în educație  

 
 

 

Exerciţiu creativ 

Proiectați activități desfășurate în mediul extrașcolar pentru elevi aparținând 

următorului stil de învățare predominant: auditiv, vizual, kinestezic 

 
 

 
 
 
 

   Jurnal de curs  

       Ce am învăţat 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

       Ce aplic 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

      Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

93

3.5.  Strategii specifice stilurilor de învăţare (activităţi, aplicaţii) 

 

Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce nu şti. 
Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii. 
Trebuie să ştii cui te adresezi şi cum o faci. (P.Klapper) 

 

”Azi dimineaţă, la şcoală trebuia să fac o temă 

complicată, şi-mi era teamă că voi greşi, că nu voi reuşi. Că prietenii mei vor râde de 

problema mea. Iar doamna învăţătoare m-a liniştit:  

- Venim la şcoală pentru a învăţa, pentru a experimenta. Învăţăm din greşeli. 

Prindem rădăcini doar când plantăm ceva. 

Iar doamna a adăugat: 

- Dificultatea nu este la tine, ci în tema pe care ţi-am dat-o. Oare ai resursele 

necesare pentru a o rezolva? Aceasta este întrebarea cea bună! Iar dacă 

răspunsul este nu, ce eşti în stare să faci pentru a reuşi?”(Autor ANONIM) 

 

În domeniul educaţional este utilizat atât 

termenul de STRATEGIE, cât şi cel de TACTICĂ, 

având semnificaţia de modalitate de desfăşurare şi 

ameliorare a acţiunilor întreprinse în vederea atingerii 

unui anumit obiectiv.Unii specialişti precizează faptul că tactica se află în relaţie de 

subordonare faţă de strategie şi faţă de obiectivul strategic.  

Putem vorbi despre strategii educaţionale la nivel macro, care sunt strategii pe 

termen îndepărtat/lung şi mediu şi despre strategii educaţionale la nivel micro, al activităţilor 

instructiv-educative concrete care sunt strategii pe termen scurt. 

Într-o modalitate mai concretă  sintagma ~ strategii specifice  stilurilor de învăţare~poate 

fi analizată  din următoarele puncte de vedere: 

Psihopedagogic : 

- tipurile de experienţe de învăţare/autoînvăţare şi mecanismele de asimilare a 

cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor şi capacităţilor, valorificate de profesor sau 

elevi; 

- stilul /stilurile de învăţare solicitat/ solicitate sau ales /alese; 

- motivaţia pentru învăţare/ autoînvăţare; 

- Metodele şi procedeele de instruire/ autoinstruire utilizate de profesori sau elevi; 

  Provocare 

Repere teoretice 
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- Mijloacele de învăţământ propuse; 

- Organizarea conţinuturilor instructiv – educative; 

- Configuraţia sarcinilor de învăţare/ autoînvăţare; 

- Dirijarea şi monitorizarea învăţării de către profesor; 

- Formele de organizare a activităţii elevilor proiectate de profesori sau elevi; 

Psihisocial: 

- Relațiile educaționale elev – profesor și elev – elev; 

- Intereacțiunile socio – cognitive și procesele interpersonale în care sunt impicați 

profesorul și elevii; 

- Comunicarea educațională și formele sale; 

Didactica modernă recomandă ca învățarea realizată de elevi să fie activă și 

interactivă să presupună implicarea deplină a elevilor, intelectuală, motrică și afectiv volitivă, 

să aibă la bază activități practice și experimentale, să se realizeze prin conexiuni intra și 

interdisciplinare, pe un fond euristic și problematizant, să stimuleze gândirea activă, critică și 

creatoare a elevilor.  

În fapt, construcția cunoștințelor este un drum lung de căutare punctat de numeroase 

tentative ale elevului, de a efectua coordonări necesare asupra cunoștințelor și a atinge un 

nivel superior al înțelegerii. Acest nivel este rezultatul activității sale directe, pe care o face 

cu sprijin, prin care își poate structura propria cunoaștere, își valorifică experiența anterioară, 

își face o reprezentare de anticipare a soluționării.    

Alegerea unei strategii corespunzătoare unui anumit stil de învățare, nu reprezintă  o 

simplă opțiune. Profesorul trebuie să țină seama de următoarele aspecte: 

- actualizarea informațiilor și prezentarea acestora în conformitate cu logica științei și 

cu logica didacticii specialității; raportul existent între cunoștiințele pe care  le 

cunoaște elevul și cele pe care trebuie să le dobândească; 

- posibilitățile de construcție interdisciplinară; 

- greșelile tipice în înțelegere și cauzele lor; 

- influențele extracurriculare în construirea operațiilor și schemelor cognitive; 

- gradul de valorificare a experienței cognitive sau practice. 

- prezentarea unor situații/cazuri cât mai apropiate de realitatea imediată a elevului; 

- sarcinile să fie formulate în termeni de analiză critică, de comparare, de clasificare, 

de predicție, de căutare a alternativelor, de formulare de ipoteze, de proiectare a unor 

soluții. 

- situațiile, cazurile, problemele selectate și prezentate în clasă trebuie să fie 
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accesibile, să trezească interes, să angajeze, să se bazeze pe corelații 

interdisciplinare.  

- în formularea sarcinilor să se facă apel și la informațiile nonformale și informale, ca 

experiențe reale al elevilor, care trebuie  clarificate, înțelese, corelate și introduse în 

experiența cognitivă conștientizată. 

- ca organizare a spațiului, clasa trebuie să fie una neconvențională pentru a permite și 

activitate individuală, cu materiale suport, dar și cea în grup pentru a se putea 

desfășura o dezbatere. 

- climatul nu este de cunoaștere dacă se face apel la deprinderi și practici tipice și 

rutiniere, dacă se utilizează lecturi sau proiecții deja realizate, dacă se precizează 

reguli exacte în desfășurare, care să blocheze afirmarea și interacțiunile; 

- este recomandat a se îmbina strategiile în funcție de scpopuri, probleme de rezolvat, 

instrumente disponibile.  

I.Cerghit, în 2001, indica o largă paletă de procedee insuficient studiate și 

aplicate, dar care conferă învățării eficiență: 

- procedee de confruntare cu sine însuși: 

 gândirea cu voce tare; 

 monologul interior; 

 verificarea propriei înțelegeri în timpul cunoașterii; 

- reflecția personală: 

- procedee active: 

 verificarea soluțiilor; 

 aplicarea în situații similare; 

 rezolvarea de probleme; 

 învățarea asistată de calculator; 

 prelucrarea grafică a informațiilor; 

- procedee interactive: 

 învățarea în perechi sau în echipă 

 instruirea prin schimbare de roluri; 

- procedee de autoapreciere, de autoîncurajare, de subliniere a propriului succes; 

Ca mod specific de gândire şi acţiune, strategia reprezintă o opţiune pentru un anumit 

tip de experienţă de învăţare, pentru un anumit mod de a selecta, de a organiza raţional şi 

cronologic, de a îmbina adecvat şi în viziune  sistemică resursele instruirii:  metodele 

didactice, mijloacele de învăţământ, formele de organizare a activităţii elevilor. 
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Aplicație 

 Discutați cu elevii despre comportamentul lor în învățare. Identificaţi 

punctele tari şi punctele slabe, pe care apoi le dezbateţi într-o activitate de 

grup, care vă va ajuta la identificarea trăsăturilor principale ale modului în 

care aceşţia învaţă. 

 

 
 

  Reflecție 

Cercetători precum D Salade, 1998, sesizează două dimensiuni de bază ale stilului 

cognitiv: impulsivitate – reflexivitate şi depedenţă- independenţă, în raport cu informaţiile, 

câmpul perceptiv, viteza de prelucrare a informaţiilor, diferenţiază patru tipologii în care pot fi 

încadraţi elevii: 

1. elevul impulsiv care posedă un ritm mai rapid de prelucrare, dar marcat de posibile 

greşeli, fără reflecţie suficientă asupra sarcinii, cu slabă putere de concentrare a atenţiei 

ceea ce afectează performanţa în  rezolvare. 

2. elevul reflexiv are un ritm lent de prelucrare, dar este dublat de exactitate, evită 

erorile, ia în consideraţie alternativele, nu se afirmă imediat în activitatea în colectiv, rezolvă 

cu claritate şi precizie, recurge la sistematizări, este capabil de performanţe cognitive 

superioare. 

3. elevul dependent de câmpul informaţional perceput concret este copleşit de acesta, 

nu izolează detaliile contextului dacă nu sunt evidenţiate specific, este receptiv la aprobare – 

dezaprobare, la comunicarea nonverbală face slabe prelucări abstracte. 

4. elevul independent se detaşează de contextul prezentării informaţiilor, poate face 

diferenţieri între informaţii de detaliu, este competitiv, are motivaţie intrinsecă mai puternică, 

sesizează esenţialul, obţine performanţa.  

 

 

Exerciţiu creativ 

„Ce ştii să faci cu….?” (30 de seminţe de dovleac – să planteze, un colaj, un 
colier; o bucată de pânză verde în formă de dreptunghi – faţă de masă, 
steguleţ, fular etc) 
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   Jurnal de curs  

       Ce am învăţat 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

       Ce aplic 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

      Ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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