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Paradigme postmoderniste în 
formarea profesională iniţială 

a învăţătorului
Rezumat: Paradigmele postmoderniste sînt abordate pe 

trei dimensiuni complementare şi solidare din punct de vedere 
funcţional: dimensiunea constructivistă (unde subiectul îşi 
personalizează metodele de lucru şi îşi construieşte strategii 
de acţiune adaptate propriei formări şi propriei personalităţi), 
dimensiunea corelată cu interacţiunile sociale (sociologică) 
şi dimensiunea corelată cu mediul (interactivă), care condi-
ţionează renovarea metodologiei educaţionale.

Summary: Postmodern paradigm is defined by three complementary and functionally cohesive dimensions: constructivist 
dimension (where the subject customises his working methods and builds strategies of action adapted to own formation and 
own personality), dimension correlated to social interactions (sociologic) and dimension correlated to background (interactive), 
which condition the renovation of the educational methodology.

Keywords: initial professional training, paradigm, teacher, models, constructivism, socio-constructivist theory, professional 
competence, cognitive-constructivist learning.

„Arta pedagogică presupune, înainte de toate, a te 
pune la dispoziţia copiilor, a te simpatiza cu ei, a le 
înţelege universul, a le sesiza interesele care-i animă. 
Măiestria pedagogică se bazează, în mare parte, pe un 
dar, pe care candidaţii la funcţia de profesor îl au sau 
nu îl au. Dar o bună formare poate ajuta acest dar să 
se dezvolte, dacă există şi, mai ales, acolo unde, din 
păcate, nu există, această formare poate, într-o oarecare 
măsură, să atenueze catastrofa pricinuită de lipsa sa. 
Îndrăznim să spunem că trebuie să-i facem mai puţin 
nocivi, pe tinerii angajaţi dintr-o eroare, într-o profesie 
pentru care nu erau făcuţi”, afirma M. A. bloch [18]. 
Acest citat relevă atît importanţa vocaţiei în alegerea 
profesiei, cît şi importanţa formării profesionale iniţiale 
a viitorului învăţător. Să dobîndească o pregătire gene-
rală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile ce ţin 
de viitoarea carieră, competenţă profesională necesară 
inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, 
pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, devin 
obiective prioritare. Problema specialistului „bun”, 
competent, profesionist şi, mai ales, a formării sale în 
acord cu cerinţele mereu în schimbare ale societăţii este 
o necesitate, o realitate. În acest context, ne propunem 
să dezvoltăm unele paradigme (concepte şi idei cu 
caracter general, care determină modul de a percepe şi 
a aborda o realitate) postmoderniste privind formarea 
iniţială a învăţătorului.

Conform cercetărilor efectuate de uNESCO, genera-
ţia tînără se lansează într-o lume care suferă transformări 
în toate sferele de activitate: ştiinţifică, tehnologică, 
politică, economică, socială şi culturală [22]. Astfel, „S-a 
impus cu destulă pregnanţă o nouă atitudine, ale cărei 

trăsături esenţiale ar fi: centrarea pe cel care învaţă, 
tendinţa spre nondirectivitate, formarea competenţei 
generale şi a celor specifice, opţiunea pentru metodele 
de învățare participative, interdisciplinaritatea, autenti-
citatea, preocuparea pentru a pune în valoare potenţialul 
creativ, autoformarea. Se revine cu insistenţă asupra 
ideii că obiectivul principal al pedagogiei noi este de a 
învăţa să înveţi”. [21]

Reieșind din obiectivele de formare conceptuală şi 
axiologică privind pregătirea cadrelor didactice, stipula-
te în Concepţia Formării Personalului din Învăţămîntul 
Preuniversitar (2003) [5] – trecerea din domeniul 
atribuţiilor în cel al competenţelor, cu accent pe stilul 
individual; instaurarea unei viziuni axiologice moderne 
în dezvoltarea profesională, concentrarea pe formarea 
umanistă şi cultura superioară, pe marile valori naţionale 
şi universale; încurajarea creativităţii pedagogice şi a 
cercetărilor în mediul profesional şcolar etc., formarea 
iniţială şi continuă a exponenților acestei meserii trebu-
ie să se realizeze în concordanţă cu provocările lumii 
contemporane.

Nu există un sistem unic privind competenţele 
didactice, dar cele mai noi cercetări denotă un interes 
sporit la acest compartiment. Astfel, după D. Potolea 
[13], sistemul de competenţe definitorii pentru evoluţia 
în cariera didactică se divizează în trei mari categorii: 
competenţe de specialitate, competenţe profesionale şi 
competenţe transversale; după I. botgros [2], pregătirea 
profesională a cadrului didactic este reprezentată de 
competenţele: epistemologică, de comunicare, manage-
rială, de investigare, metacognitivă; după O. Dandara 
[7], viitorii profesori trebuie să îşi formeze competențele: 
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gnoseologică-conceptuală, de cercetare, de comunica-
re, predictiv-teleologică, de organizare şi relaţionare 
a procesului educaţional, de proiectare, de evaluare, 
managerială. v. A. Slastenina consideră competenţa 
profesională a cadrului didactic drept unitatea dintre 
pregătirea teoretică şi practică şi capacitatea de a im-
plementa activităţi educaţionale, ceea ce implică nu doar 
un sistem de cunoştinţe şi deprinderi în domeniu, dar, 
de asemenea, prezenţa unui punct de vedere personal. 
Structura competenţei profesionale a învăţătorului ar 
trebui să includă următoarele componente: cognitivă 
(cunoaşterea şi înţelegerea în domeniul de activitate), 
operaţională şi personală. [23]

D. Potolea [13] menţionează că rolurile cadrului 
didactic şi activităţile aferente nu sînt stabile, ci integrate 
într-un proces dinamic, care conduce la schimbări de 
conţinut ale rolurilor clasice şi la apariţia de noi roluri. 
Personalul din sistemul de învăţămînt are nevoie să fie 
ajutat să înţeleagă că actuala structură organizatorică 
necesită adaptarea la cerinţele pe care le presupune 
tranziţia către o societate a cunoaşterii. Perceperea 
schimbării este indispensabilă procesului schimbării, dar 
nu şi suficientă. Formarea iniţială este punctul-cheie de 
intervenţie în vederea modernizării învăţămîntului, este 
calea cea mai scurtă şi mai sigură de înnoire, de trece-
re de la un învăţămînt modernist, tradiţional, devenit 
ineficient, la un învăţămînt postmodernist, ancorat în 
prezent, autentic şi de calitate. [9]

Problema prioritară a formării iniţiale, susţine M. 
Stanciu [20], o reprezintă dezvoltarea competenţei 
metacognitive (credinţele şi interpretările oamenilor 
despre propria activitate cognitivă), abilitatea de aplicare 
a tehnicilor de învăţare eficientă. M. Cojocaru-borozan 
[4] opinează că o cultură emoţională, exprimată în 
competenţe afective, asigură profesorului dezvoltarea 
unei cariere rezonante, iar N. Silistraru [15] vede drept 
factor predictiv al reuşitei activităţii cadrului didactic 
inteligenţa emoţională (EQ) şi conştiinţa socială. T. 
Callo [3], autoare a concepţiei educaţia comunicării, 
accentuează că „în învăţarea bazată, eventual, pe un 
sistem al comunicării ar predomina stabilirea de relaţii 
verbale, atitudinale, negocierea de sensuri, schimbul de 
mesaje şi de comportamente”.

După N. Garştea, în urma unei sinteze, în baza teoriei 
lui J. Delors, competenţa profesorului reprezintă posibi-
lul comportamental, în timp ce performanţa dezvăluie 
realul comportamental. Autoarea defineşte termenul de 
competenţă profesională didactică ca un set de achiziţii 
psihocomportamentale care formează un tot întreg, între 
care există intersectări şi suprapuneri:

1) să ştii (savoir);
2) să ştii să faci (savoir-faire);
3) să ştii să fii (savoir-être);
4) să ştii să devii (savoir-devenir). [8, p. 53]

În Republica Moldova, de problema profesionalis-
mului cadrului didactic sînt preocupaţi de asemenea I. 
Negură, l. Papuc, vl. Pâslaru. 

Concluzionăm că majoritatea studiilor insistă asupra 
necesităţii formării competenţei pedagogice relaţionale, 
a unor capacităţi de gestionare interactivă a clasei, care 
să faciliteze comunicarea cu elevii şi să-i determine să 
se implice plenar în demersuri.

Formarea culturii generale este necesară în aceeaşi 
măsură ca și formarea culturii profesionale, deoarece, 
spre deosebire de alte meserii, la cadrele didactice cul-
tura generală este o condiţie a succesului profesional.

Cercetătorul k. zechner a dedus că paradigma 
comportamentală, paradigma artizanală, paradigma 
critică şi paradigma personalistă reprezintă referenţialul 
competenţelor didactice de bază sau primare, servind 
drept suport de derivare a celorlalte competenţe, din 
perspectiva a şase paradigme, care, în fond, constituie 
nişte sisteme de reprezentări şi credinţe despre princi-
palele roluri/funcţii ale cadrului didactic.

Paradigma 1, profesorul instruit, cel ce ştie multe, 
posedă cunoştinţe vaste, este subiectul cunoştinţelor, 
al stocării şi al propagării, este profesorul căruia i se 
aplică eticheta doct în domeniu, pe care de altfel o me-
rită, este dascălul recunoscut drept sursă de cunoştinţe 
şi informaţii.

Paradigma 2, profesorul tehnician, este cel care 
a însuşit bine și stăpîneşte tehnica pedagogică, adică 
posedă şi operează tehnici pedagogice concrete.

Paradigma 3, profesorul artizan, este cel ce a în-
suşit abilităţile didactice direct pe teren, exercitîndu-şi 
responsabilităţile şi elaborîndu-şi scheme de acţiune 
educaţională contextualizată, care-i creează o alură de 
artizan în pedagogie, adică de persoană ce îşi face lecţiile 
în mod meşteşugit, cu artă, cu iscusinţă, care practică 
pedagogia ca artă.

Paradigma 4, profesorul practician reflexiv, este cel 
ce îşi construieşte cunoştinţe privind propria experienţă 
didactică, cunoştinţe sistematice şi comunicabile, care 
ştie să înveţe de la sine însuşi; este cel pentru care propria 
experienţă constituie şi sursă, şi mijloc de dezvoltare 
profesională.

Paradigma 5, profesorul actor social, este cel ce se 
angajează în proiecte educaţionale colective şi contribuie 
la realizarea acestora, punîndu-şi în valoare multiplele 
competenţe sociale: de a stabili relaţii cu persoane şi 
grupuri şi a le gestiona cu suficientă abilitate.

Paradigma 6, profesorul ca personalitate, întruneşte 
grupul de competenţe ce asigură relaţia profesională cu 
sine însuşi şi cu dezvoltarea sa, este competenţa de tip 
savoir-devenir. [14, p. 121-122].

Formarea cadrelor didactice reprezintă o pre-
misă de maximă importanţă pentru un sistem de 
învăţămînt eficient. Problema care se pune (după 
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D. Potolea, 1983) este ”cea a perspectivei sub care 
urmează să se realizeze formarea corpului didactic, 
dar şi a premiselor metodologice pentru elaborarea 
modelului de formare. Două ar putea fi, în sinteză, 
acestea: modele centrate pe norme/principii; modele 
centrate pe personalitatea profesorilor”. Primul mo-
del este de inspiraţie behavioristă şi pledează pentru 
o formare bazată pe competenţă și performanţă, pe 
executarea unor atitudini şi comportamente specifice, 
care, se presupune, vor facilita succesul învăţării. Al 
doilea model, de inspiraţie umanistă, personalistă, 
reclamă, pe lîngă o experienţă de învăţare integrată 
în universul propriu de semnificaţii al candidatului, 
şi dezvoltarea spiritului său reflexiv, critic şi creativ. 
Se configurează tot mai mult ideea că între „cum” să 
acţionezi didactic şi „de ce” să acţionezi astfel, între 
conformarea la regulile unei metode şi atitudinea per-
sonală, creativă în procesul de învăţămînt nu sînt atît 
relaţii disjunctive, cît, mai ales, de complementaritate 
productivă. În ceea ce priveşte pregătirea cadrelor 
didactce, nu există finalităţi unanim recunoscute 
sau universal valabile. Obiectivele şi conţinuturile 
formării vizează realităţi diferite, specifice fiecărei 
ţări în parte; acestea sînt dependente de tradiţiile cul-
turale, naţionale, de particularităţile sistemului şcolar 
pentru care sînt destinate sau la care se raportează. 
[13, p. 56] În acest context, principiile fundamen-
tale sînt: principiul orientării formative; principiul 
continuităţii; principiul democratizării; principiul 
interacţiunii dintre teorie şi practică; principiul 
accesibilităţii; principiul integrităţii; principiul 
centrării pe sistemul competenţelor şi obiectivelor 
didactice specifice învăţămîntului profesional; prin-
cipiul raportării obiectivelor şi a conţinuturilor la 
standardele învăţămîntului preuniversitar; principiul 
orientării actului didactic spre formarea cunoştinţe-
lor şi a competenţelor fundamentale şi profesionale; 
principiul integrării componentelor curriculare într-o 
paradigmă didactică unitară: concept, obiective, 
conţinuturi, metode de predare-învăţare-evaluare; 
principiul interdisciplinarităţii etc.

Pentru înţelegerea perioadelor de criză şi a schim-
bărilor, ca răspuns la problematica lumii contemporane, 
subscriem următoarelor paradigme ale postmodernită-
ţii în educaţie şi în formare profesională: 1. paradigma 
existenţial-umanistă (C. Rogers şi  A. Maslow): educa-
ţia centrată pe nevoile persoanei prin empatie, apreciere 
pozitivă necondiţionată şi congruenţă; 2. paradigma 
complexităţii (E. Morin, 1990), de tip dialogic (ordine/
dezordine/organizare) şi translogic, care permite trece-
rea de la complexitate, antagonistă şi complementară 
totodată, la hipercomplexitate. În opinia lui E. Morin, 
transdisciplinarul prezintă riscul de a fi indisciplinar, 
iar complexitatea – mai mult o sfidare, decît un răspuns, 

deoarece scapă atît holismului, cît şi reducţionismului. 
Perspectiva transdisciplinară susţinută de E. Morin o 
întîlnim şi la alţi autori şi rezultă din „întîlnirea ex-
tremelor” (S. Marcus, 2005), a căror punere în relaţie 
este posibilă prin mediere; 3. paradigma universală 
a medierii (S. Marcus, 2005), născută din domenii şi 
practici diverse (psihologie, sociologie, învăţămînt, 
pedagogie, drept, politică, consultanţă, creativitate, 
rezolvareade probleme, echitate şi deontologie etc.), 
pentru o „înţelegere mai bogată şi mai nuanţată a lumii 
şi a propriului nostru comportament”; 4. paradigma 
sociodidactică (C. bulzan, 2008) introduce enunţuri, 
metode, modele de educaţie socială şi forme de activi-
tate didactică ce se derulează în alte contexte decît cele 
şcolare. Este vorba de o paradigmă a educaţiei nonfor-
male centrată pe relaţionare, comunicare şi interacţiune 
socială. Prin sociodidactică se întemeiază o paradigmă 
a educaţiei în societatea cunoaşterii, ca răspuns la 
noile transformări sociopolitice din ţară şi din lume şi 
se propune parteneriatul de coeducaţie ca o rezultantă 
a negocierii didacticilor speciale, prin care educaţia 
să fie mai mult o preluare de putere „empowerment”, 
decît o îndoctrinare. [18]

După 1990, cu putere se afirmă teoria constructi-
vistă (fondator J. Piaget) în problematica învăţării şi 
instruirii, ca reacţie la abordarea behavioristă excesivă 
şi aprofundarea cognitivismului. Este o teorie a cu-
noaşterii şi, prin extensie, a învăţării, oferind principii, 
sugestii metodologice. Cunoaşterea este o construcţie, 
nu o descoperire ştiinţifică, ea se clădeşte, nu există 
a priori, este relativă, nu constantă, precum realitatea 
autentică, este o derulare de procese active în sensul 
dezvoltării ei. Desigur, cel care participă la această 
construcţie, de la proiectare la finalizare, nu este decît 
un “constructor” – o persoană cu o pregătire necesară 
în a o realiza. [10, p. 3-5]

utilizarea metaforei construirii în teoria cunoaşterii 
nu a condus decît la conturarea unei interpretări, con-
cepţii specifice în epistemologie – constructivismul. Ca 
în orice construcţie, trebuie inițial clarificate, pregătite, 
proiectate următoarele aspecte: motive, dimensiuni, du-
rabilitate, necesităţi, modalităţi, amplasare, participanţi, 
destinaţie, spaţiu, arhitectură, distribuirea elementelor, 
puncte nodale şi legături, niveluri şi categorii de ma-
terial, moduri de structurare, organizarea acţiunilor, 
elemente de originalitate, de continuitate, flexibilizare, 
condiţii de stabilitate, criterii de apreciere, raportate la 
context, abordare situaţională, reflecţie asupra părţilor 
şi întregului, acţiuni specifice ş.a. [Idem p. 5]

Construirea cunoaşterii, după M. bocoş, înseamnă 
că subiectul se informează, caută, selectează, tratează 
critic informaţiile, indiferent de sursa lor, reformulează, 
analizează, compară, clasifică, evaluează, formulează 
ipoteze, le testează, experimentează, desprinde con-
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cluzii, face generalizări etc. Altfel spus, subiectul îşi 
personalizează metodele de lucru şi îşi construieşte 
strategii de acţiune adaptate propriei formări şi propriei 
personalităţi. [1, p. 55]

J. Dewey este considerat ”marele părinte” al con-
structivismului, pentru că fundamentează curriculumul 
constructivist, dă o nouă orientare combinării metodelor 
de instruire. În opoziţie cu ideile pedagogice ale vremii, 
el preconizează un curriculum care să se bazeze pe ceea 
ce îl interesează pe copil, învăţarea fiind un lanţ de ac-
tivităţi şi experienţe plasate în contextul vieţii sociale, 
care să permită abordări interdisciplinare, realizate prin 
cooperare şi cu ajutorul noilor tehnologii. Elevul trebuie 
să fie pus în faţa problemelor, să le rezolve singur sau în 
grup, să reflecteze asupra lor, să verifice soluţiile găsite, 
să identifice oportunităţi de aplicare şi verificare în alte 
situaţii. [10, p. 5]

Profesorul constructivist are nevoie şi de cunoştinţe 
bogate, dar şi de capacităţi cognitive, abilităţi aplicative, 
alături de elemente afectiv-motivaţionale, atitudini, 
aptitudini specifice. Atunci, susţine E. Joiţă, un profil 
dezirabil de competenţă va insera toate aceste dimen-
siuni, însă ele devin funcţionale în măsura în care sînt 
exersate în formarea iniţială şi apoi antrenate în practica 
educaţională. [11, p. 32-33]

Esenţa şi scopul constructivismului constă în: cen-
trarea pe elev; ”construirea” de noi cunoştinţe, axîndu-
se pe experienţele anterioare, şi nu pe achiziţionarea lor 
prin transmitere şi receptare, adică este o construcţie 
proprie a înţelegerii semnificaţiilor informaţiilor, în 
situaţii autentice, din contexte reale: cît s-a înţeles, 
atît s-a învăţat; sprijinirea cunoaşterii individuale prin 
explorare directă şi procesare mentală a informaţiilor, 
apoi prin colaborare, pentru negocierea şi generaliza-
rea ideilor, integrarea noilor informaţii şi proceduri 
în schemele mentale şi experienţele anterioare, motiv 
pentru care se porneşte de la reactualizarea acestora. 
Scopul practic este ucenicia în cunoaşterea ştiinţifică a 
realităţii, aducerea ştiinţei ca proces în şcoală. Constru-
irea înţelegerii solicită timp, pentru căutare, explorare, 
interpretare, argumentare, rezolvare, reconstrucţia 
structurilor cognitive, sesizarea semnificaţiilor, cola-
borare, revizuirea ideilor, ajungerea la consens ideatic, 
generalizare, sinteză finală. Este un proces de evoluţie 
continuă, subiectiv iniţial, influenţat apoi şi sociocul-
tural, prin interiorizarea şi autoreglarea conflictelor 
cognitive, prin experienţe proprii de învăţare, reflecţii 
asupra diferitelor aspecte ale construcţiei cunoaşterii. 
Învăţarea, prin construcţie proprie, este un proces de 
interiorizare a modului de cunoaştere, iar înţelegerea, 
ca efect, este experienţială, subiectivă, inductivă, cola-
borativă, bazată pe reprezentare multiplă, flexibilitatea 
gîndirii, activitate directă de explorare, într-un context 
autentic, real. [Idem, p. 3-9]

Metacogniţia (,, activă monitorizare şi consecventă 
redare şi orchestrare a activităţii de învăţare de către 
subiectul însuşi’’) este condiţia esenţială în învăţarea 
constructivistă. Aceasta conduce la managementul de 
sine (self-management): conturarea unor idei asupra 
modului propriu de proiectare, de organizare a acţiuni-
lor, de decizie, de gestiune a resurselor şi a strategiilor 
cognitive, de monitorizare a aplicării lor, de control şi 
apreciere, de reglare a activităţii cognitive. [J.h. Flavell, 
apud E. Joiţa, p. 56]

Paradigma socioconstructivistă şi interactivă (M. 
bocoş, 2008), fiind în esenţă o sinteză a paradigmei 
constructiviste şi a celei sociodidactice, este definită 
de trei dimensiuni complementare şi solidare din punct 
de vedere funcţional: dimensiunea constructivistă, 
dimensiunea corelată cu interacţiunile sociale (socio-
logică) şi dimensiunea corelată cu mediul (interactivă). 
Dimensiunea constructivistă formulează următoarele 
puncte de vedere epistemiologice, ca premise de ple-
care: subiectul îşi construieşte cunoştinţele în cadrul 
propriei activităţi; obiectul manevrat în cursul acestei 
activităţi este propria sa cunoaştere. Dimensiunea 
legată de interacţiunile sociale postulează că elevul 
îşi construieşte individual cunoştinţele în interacţiune 
cu alţii, în pereche, în grup cu mai mulţi colegi și cu 
cadrul didactic. [1, p.49]

În contextul acestor trei dimensiuni, învăţarea 
devine un proces dinamic şi adaptiv de construire, 
ajustare, chestionare, resemnificare şi dezvoltare 
de cunoştinţe. Cel care învaţă efectuează, practic, 
construcţii epistemologice; parcurge un proces con-
structivist, (re)elaborează şi construieşte sensuri şi 
semnificaţii, concepte, operaţii, comportamente, atitu-
dini, competenţe etc., le resemnifică şi le integrează în 
schemele cognitive proprii, cu care operează şi pe care 
le amplifică, le modifică permanent. Noile cunoştinţe 
şi experienţe sînt interpretate şi asimilate prin prisma 
celor vechi, care, fiind acumulate în scheme cogniti-
ve, asigură temelia însuşirii noului şi posibilitatea de 
contextualizare a acestuia, de articulare într-o structură 
coerentă. [Idem, p.49-50]

După E. Joiţă (2007), un profil dezirabil de compe-
tenţă al profesorului constructivist presupune: 

1. roluri şi competenţe generale şi constructiviste 
care asigură reuşita profesională: competen-
ţă ştiinţifică general-pedagogică; competen-
ţă ştiintifică în înțelegerea esenţei şi a rolului 
constructivismului în educație; competenţă cul-
turală generală; capacităţi cognitive formate şi 
antrenate constructivist; 

2. roluri şi competenţe constructiviste implicate 
în managmentul instruirii în clasă: competenţa 
de a prevedea un context adecvat, de a-l analiza 
critic, de a-l utiliza; competenţa de a respecta ra-
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ţional principiile constructiviste în proiectare; 
competența de a prevedea variante metodologice 
şi de desfăşurare a instruirii constructiviste în 
clasă; competenţa de a prevedea şi rezolva re-
stricţii, obstacole, limite, dificultăţi; competenţa 
de a facilita resurse pentru demersul construc-
tivist în clasă; competenţa de a ordona raţional 
situaţiile, secvenţele constructiviste în activitate; 
competenţa de a lua hotărîri, decizii în procesul 
construirii învăţării; competenţa de a respecta 
procesul construirii unei decizii; competenţa de 
a coordona resursele, acţiunile, metodele, efortu-
rile elevilor; competenţa de a antrena, a interesa 
elevii în procesul construirii înţelegerii, învăţării; 
competenţa de a ghida, a îndruma diferenţiat ele-
vii; competenţa de a respecta eficient rolurile şi 
cerinţele evaluării constructiviste; competenţa 
de a diversifica metodologia evaluării construc-
tiviste; 

3. roluri şi competenţe constructiviste de relaţiona-
re implicate în rezolvarea problemelor educative, 
etice în clasa constructivistă: relaţia competen-
ţă şi dimensiunea motivaţional-atitudinală în 
abordarea constructivistă a învăţării; competenţa 
de a relaţiona cu elevii, a colabora în clasă în 
realizarea instruirii constructiviste; competenţa 
de a respecta aspectele etice şi de deontologie 
profesională; competenţa de a provoca, de a 
susţine comunicarea variată cu şi între elevi; 

4. roluri şi competenţe constructiviste de relaţiona-
re implicate în acţiunea de cercetare didactică: 
competenţa de a formula reflecţii şi de a le utili-
za în instruirea constructivistă. [11, p. 32-49]

Aplicarea paradigmei constructiviste presupune 
respectarea unui set de principii: sprijinirea subiectului 
cunoaşterii să dobîndească experienţă legată de procesul 
de construire a cunoştinţelor; facilitarea autoconştien-
tizării procesului de construire a cunoaşterii; promo-
varea utilizării unor moduri multiple de reprezentare; 
includerea învăţării în experienţa socială; încurajarea 
subiectului cunoaşterii să îşi organizeze propriul proces 
de învăţare şi să se implice în derularea acestuia; con-
textualizarea învăţării în cadre reale şi relevante pentru 
subiectul cunoscător; dirijarea subiectului cunoaşterii 
să dobîndească experienţă vizavi de perspectivele mul-
tiple de abordare a unei topici şi de apreciere/evaluare 
a acesteia. [1, p. 56]

Demersurile educaţionale constructiviste vizează 
formarea personalităţii pentru integrarea activă într-o so-
cietate democratică, aflată într-o permanentă schimbare. 
Miza în activitatea profesorului, în rol de conducător al 
procesului didactic, constă în: activizarea elevilor, care 
sînt încurajaţi să îşi exprime/prezinte integral punctul de 
vedere la problema abordată, să participe activ la dialo-
guri argumentative elev-elev, elev-profesor, să sprijine 
realizarea feedbackului şi feed-forwardului etc.

Realizarea unui demers educaţional constructivist, în 
temeiul paradigmei M. bocoş, presupune următoarele:

Procesul de 
formare

Activitatea/rolul învăţătorului
în construcţia cunoaşterii

Instrumente de învăţare 
cognitiv-constructivistă

Indicatori de performanţă 
a elevilor

Predarea Se asigură că elevii deţin achiziţiile ne-
cesare înţelegerii materiei noi.

Prezintă informaţiile într-o manieră 
structurată şi organizată, creînd premi-
sele învăţării: argumentează, provoacă, 
incită, solicită, facilitează, sugerează, 
organizează, oferă, coordonează anga-
jează, colaborează etc.

Are elaborată o variantă de structurare a 
temei și urmăreşte ca elevii să o accepte 
în forma prezentată.

Brainstormingul
Analiza cronotopului
Broscuţa gînditoare
Diagrama Venn
Scala cronologică
Harta cognitivă a unei cla-
sificări
Ciorchinele cuvintelor-cheie
Graficul T
Piramida naraţiunii
Metoda RAI 
etc.

utilizează manualele, auxi-
liarele curriculare autoriza-
te/existente în unitatea de 
învăţămînt.
Adaptează limbajul la me-
diul de provenienţă şi la ni-
velul achiziţiilor personale 
anterioare.
Reactualizează şi valorifi-
că experienţa individuală şi 
achiziţiile anterioare.
Colaborează în grup, nego-
ciază, generalizează.

Învăţarea Facilitează învăţarea prin alegerea cu dis-
cernămînt a materialelor didactice adecva-
te situaţiilor concrete din clasă, în vederea 
asigurării unei instruiri eficiente.

Selectează situaţii de învăţare care să 
asigure formarea competenţelor specifice 
disciplinei.

Metafora
Diagrama sintetizării unui 
text, a unor personaje etc.
Dialogul dintre optimist şi 
pesimist
Evantaiul unei cercetări pe-
dagogice

Reflectează/descoperă ma-
terialul nou, integrîndu-l, 
creează şi ia decizii.
Aplică teoria nouă în prac-
tică.
Îşi construieşte efectiv cu-
noştinţele şi îşi consolidează 
abilităţile cognitive şi meta-
cognitive.
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Încurajează elevii să reflecteze asupra 
materialului pezentat, să îl integreze în 
propriul sistem cognitiv, să îl relaţioneze 
cu ceea ce cunosc, să încerce să dea sens 
noii cunoaşteri.
Identifică posibilităţi de aplicare şi valo-
rificare a cunoașterii în viitor.

Propune sarcini/activităţi complexe, 
complete şi semnificative.

Monitorizează direct procesul de învă-
ţare.

Spirala definirii unui con-
cept
Graficul T
Analiza SWOT
Studiul de caz
Lanţul ”S” al interpretări-
lor
Harta conceptuală
Argumentarea în patru paşi
Jocul de rol
Analiza comparativă
Cubul
Turul Galeriei
Masa rotundă
Explozia stelară
Metoda 3 Ce: Ce văd? Ce 
aud? Ce simt?

Personalizează metodele de 
lucru şi construieşte strategii 
de acţiune adaptate propriei 
formări şi personalităţi.
Colaborează în grup, nego-
ciază, generalizează.
Formulează interpretări, re-
flecţii, argumente, ipoteze, 
exemple.
Elaborează sinteze, lucrări, 
aplicaţii.

Evaluarea Asigură condiţii materiale necesare apli-
cării instrumentelor de evaluare, în ve-
derea obţinerii unei evaluări obiective şi 
unitare a tuturor elevilor.

Se asigură ca demersul evaluării să fie 
familiar elevilor, pentru ca ei să poată 
stabili legături între conţinutul propus şi 
cunoştinţele pe care le posedă.

Să sprijine realizarea feedbackului şi a 
feed-forwardului.

Pălăria reflexivă
Metoda RAI
Mesajul
Acrostihul
Cinquainul
Scaunul fierbinte
Reportajul
Spotul publicitar
Eseul
Diagrama cauză-efect
Diagrama Venn
Tehnica 6 De ce? 
etc.

Se autoevaluează.

Construieşte strategii de 
acţiune adaptate propriei 
formări şi propriei perso-
nalităţi.

Astfel, în cadrul activităţilor la clasă, profesorul constructivist are prilejul să-şi exercite evantaiul de roluri şi 
competenţe în diverse situaţii de instruire, predarea şi învăţarea formînd un tot întreg. Măiestria sa pedagogică 
constă şi în abilitatea de a alterna, îmbina, combina, adapta, în funcţie de natura situaţiei, de context, de exigenţele 
sarcinilor de rezolvat rolurile şi competenţele date. În acest context, un mod eficient de proiectare este cadrul de 
învăţare şi gîndire ERRE: 

–  Evocarea (Implică-te!); 
–  Realizarea sensului (Informează-te!, Procesează informaţia!); 
–  Reflecţia (Comunică şi decide!, Exprimă-ţi atitudinea!);
–  Extensia (Acţionează!).

În continuare, propunem cîteva instrumente de învăţare cognitiv-constructivistă pentru disciplina Limba română 
în clasele primare [4].
	la predarea subiectului Limba română – obiect de studiu în clasele primare, prin aplicarea tehnicii Harta 

cognitivă, se propune realizarea în grupuri a următoarelor sarcini: extragerea şi relaţionarea criteriilor nece-
sare îndeplinirii condiţiilor de ştiinţificitate; formularea de interpretări proprii; argumentarea ideilor emise; 
reflectarea de pe poziţia viitorului învăţător-practician; schematizarea, reprezentarea grafică a temei.

	la modulul Metodica predării lecturii şi formării gîndirii critice în baza analizei literare a textului, la pre-
darea-învăţarea textului liric Zdreanţă de Tudor Arghezi, se propune completarea tabelului:

Tablouri Cuvinte-cheie Mijloace artistice Sentimente, emoţii
Descrierea
lui zdreanţă

Cîine, ochi de faianţă, zdren-
ţuros, pungaş.

Epitete: cîine lăieţ, nară cîrnă.
Comparaţii: zdrenţuros, parcă-i strîns din 
petice; parcă-i scos din călţi pe furcă.

Admiraţie, bucurie,
plăcere, compătimire.
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Fapta
lui zdreanţă

Şi, pe brînci, tîrîş, grăbiş,
Se strecoară pe furiş.
Pune laba, ia cu botul
Şi-nghite oul cu totul.

Enumerare: pe brînci, tîrîş, grăbiş; pune 
laba, ia cu botul.
hiperbolizare: înghite oul cu totul.

uimire, apreciere, 
admiraţie, dezgust,
dezaprobare.

Răsplata „Stai niţel, că te dezvăţ
Fără mătură şi băţ.
Te învaţă mama minte.”
Şi i-a dat un ou fierbinte.
Dar decum l-a îmbucat,
Zdreanţă l-a şi lepădat
Şi-a-njurat cu un lătrat.

Expresii populare: a învăţa minte.
Personificare: şi-a-njurat.
Arhaisme: l-a îmbucat, lepădat.

Milă, compatimire, sa-
tisfacţie.

	Tehnica Cadranului:
Alt titlu:
Pungaşul, Şmecherul, Ştrengarul

Cuvinte-cheie:
Cîine, zdreanţă, mama, a învăţa, pungaş

Învăţătura desprinsă:
După faptă şi răsplată.

Sentimente: 
Bucurie, mirare, admiraţie, compătimire, milă, jale, 
satisfacţie

	Subiectul Fata babei şi fata moşneagului de Ion 
Creangă. Se propun sarcini de tipul: 1. Identifică 
şi scrie etapele naraţiunii, utilizînd enunţuri din 
text după modelul piramidei: Cauza acţiunii, 
Desfăşurarea acţiunii, Situaţia dificilă, Depăşirea 
situaţiei dificile, Situaţia finală. 2. Foloseşte anti-
teza în prezentarea, prin tehnica Diagrama Venn, 
a faptelor, însuşirilor personajelor principale, a 
răsplatei primite de fiecare în parte,  precum și 
în caracterizarea fetei babei şi a fetei moşneagu-
lui:

FATA BABEI FATA MOȘnEAGULUI

Fapte:
nu a îngrijit căţeluşa, a îngrijit căţeluşa,
fîntîna...  pomul...

Însuşiri:
lenoasă  harnică
zghîrcită darnică
nerecunoscătoare  recunoscătoare

Răsplată:
lădiţa cu şerpi, lădiţa cu bogăţii, boi,
balauri... vaci, capre...

Morală:
rău faci, rău ajungi   bine faci, bine ajungi

După faptă şi răsplată.

	Caracterizează fata moşneagului prin elaborarea 
unui cinquain:

FATA

FRuMOASă       AlTRuISTă

MuNCIND       AJuTÎND       IubIND

A       FOST       bINE       RăSPlăTITă

hăRNICIE

Avantajele demersului educaţional constructivist sînt 
următoarele: stimularea flexibilităţii gîndirii; crearea 
unui climat dezinhibant, deschis; utilizarea variatelor 
strategii rezolutive; stimularea motivaţiei; introduce-
rea noilor date în construcţia individuală, ceea ce duce 
la recombinări, reconstrucţii; stimularea progresului 
cognitiv prin invitaţia la reflecţie şi interogare perma-
nentă; formarea capacităţii de a desfăşura o activitate 
independentă, dar şi una bazată pe cooperare, cola-
borare; exersarea operaţiilor gîndirii: analiza, sinteza, 
generalizarea, scrierea – adică operaţii de ordin superior 
etc.; formarea şi exersarea metacogniţiei, a capacităţii 
de a reflecta asupra propriului traseu cognitiv, asupra 
activităţii întreprinse, de a sesiza aspectele pozitive, dar 
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şi pe cele negative ale obstacolelor întîlnite; favorizarea 
restructurării, reorganizării informaţiilor, reaşezării lor 
în tipare noi ce asigură durabilitatea lor; oferirea unui 
feedback continuu şi imediat, cu valoare motivaţională 
stimulantă; dezvoltarea încrederii în forţele proprii, a 
satisfacţiei personale, prin raportarea produsului finit 
la produsele celorlalţi.

În concluzie: Paradigmele postmoderniste prefigu-
rează o serie de transformări ale modelului educaţional 
adoptat în mod tradiţional de instituţiile de învăţămînt, 
acreditate în formarea învăţătorului, de la integrarea 
autentică a tehnologiei în procesele educaţionale gesti-
onate de unitățile educaționale preuniversitare şi pînă la 
o dezinstituţionalizare masivă a educaţiei în instituțiile 
de învățămînt superior. Concepţia lui A. Maslow privind 
condiţia personalităţii eficiente, a sănătăţii sale psihice, 
o reprezintă autorealizarea, îndeplinirea metanevoilor, 
îndeosebi a ultimei trebuinţe din celebra sa „piramidă a 
trebuinţelor” şi convingerea lui C. Rogers că „a fi ple-
nar tu însuţi, în calitate de fiinţă umană, este un proces 
pozitiv, constructiv, realist şi demn de încredere” sînt 
semnificative pentru a conchide că e necesar ca fiecare 
învăţător să devină autoactualizat în ceea ce este el 
potenţial să devină, ceea ce este capabil să fie, să aibă 
capacitatea de a fi propriul său criteriu, propriul său fil-
tru, să se angajeze deplin în procesul propriei sale fiinţări 
şi deveniri în vederea realizării cu succes a idealului 
educaţional şi a obiectivului principal al educaţiei de a 
învăţa să înveţi continuu.
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