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Introducere 
 
Proiectul GROWE 

Curriculumul de față, împreună cu materialele aferente, a fost elaborat în cadrul proiectului 
„Lectură și dezvoltare socio-emoțională” (Getting Readers on the Wavelength of Emotions – 
GROWE), implementat de către un consorțiu format din patru organizații partenere: 
Universitatea din Gloucestershire (Regatul Unit), instituția coordonatoare a proiectului, Asociația 
Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România, Centro per lo Sviluppo Creativo 
Danilo Dolci (Italia) și Siuolaikiniu Didaktiku Centras (Lituania). 

GROWE urmărește dezvoltarea competențelor formatorilor și profesorilor de a răspunde 
nevoilor de dezvoltare a competențelor de literație și de dezvoltare socio-emoțională ale elevilor. 
În acest scop, organizațiile partenere au creat un model de intervenție integrată pentru 
dezvoltarea competențelor de literație și abilităților socio-emoționale, bazat pe utilizarea 
textelor autentice de calitate din literatura contemporană pentru copii și adolescenți. 

Efortul nostru vizează consolidarea profilului profesional al cadrelor didactice și formatorilor de 
profesori. Profesorii de diverse discipline (nu doar cei de limbă și literatură maternă sau străină) 
vor învăța să dezvolte literația disciplinară la elevi (literația în și prin toate disciplinele școlare). 
Acest lucru înseamnă că elevii lor vor fi implicați în activități de învățare, de lectură și scriere și 
vor folosi diverse strategii pentru a citi diverse texte autentice (cu alte cuvinte, texte care nu sunt 
scrise pentru manualele școlare) în paralel cu învățarea disciplinei. 

În același timp, elevii își vor dezvolta abilitățile socio-emoționale învățând să-și recunoască și să-
și gestioneze emoțiile, să stabilească relații pozitive și să ia decizii în mod responsabil. 

Rețeaua Europeană pentru Politici de Literație (European Literacy Policy Network) recomandă ca 
toți profesorii să beneficieze de formare inițială și de dezvoltare profesională continuă eficiente 
în vederea dezvoltării competențelor de literație la elevi, pentru a pregăti toți cetățenii Europei 
să citească și să scrie la un nivel care le permite să funcționeze și să se dezvolte în societate, acasă, 
la școală și la locul de muncă, astfel încât să-și îndeplinească aspirațiile ca indivizi, membri de 
familie, actori pe piața muncii și cetățeni (ELINET, 2016). Această recomandare implică abordări 
de tipul așa-numitei literații disciplinare. Literația disciplinară se referă la aspectele specifice ale 
cititului, scrisului și comunicării în cadrul disciplinelor școlare, concentrându-se pe modurile de 
gândire, abilitățile și instrumentele utilizate de experții din respectivul domeniu științific 
(Shanahan și Shanahan, 2012). Fiecare disciplină are un vocabular specializat și componente 
unice specifice. Prin urmare, elevii din învățământul secundar trebuie învățați „diferențele 
nuanțate în producerea de cunoștințe prin intermediul limbajului scris în multiple discipline” 
(Moje, 2007, p. 9), ceea ce poate fi realizat cel mai bine folosind texte autentice (adică nu texte 
scrise special pentru manuale școlare). 
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Ținând cont de cele de mai sus, obiectivele principale ale proiectului GROWE sunt: 

- creșterea capacității organizațiilor partenere de a susține profesorii în efortul de a 
dezvolta competențele de literație și abilitățile socio-emoționale ale elevilor; 

- elaborarea și testarea unui program de formare de tip blended learning pentru cadre 
didactice, pentru a-i pregăti să răspundă mai bine nevoilor de dezvoltare ale elevilor în 
domeniul literației și abilităților socio-emoționale; și 

- elaborarea unui ghid (resursă educațională deschisă) de bune practici pentru a inspira 
profesorii să adopte strategii eficiente pentru dezvoltarea competențelor de literație și 
abilităților socio-emoționale ale elevilor. 

Documentul de față – Produsul intelectual 1 (Intellectual output - IO1) al proiectului – este cel 
mai complex dintre toate rezultatele proiectului și, în același timp, constituie fundamentul 
tuturor celorlalte produse. Este strâns interconectat cu IO2, Metodologia de colectare a datelor 
pentru documentarea pilotării, care ne va permite să studiem efectele cursului de formare asupra 
profesorilor și asupra elevilor lor. Pe baza acestor constatări, revizuit și finalizat IO1. Ghidul de 
bune practici (IO3) – o resursă educațională deschisă – va rezulta din implementarea 
curriculumului de față, IO1. 

 

Structura IO1 
Partea introductivă, care prezintă proiectul GROWE și publicul căruia ne adresăm prin acest 
material, este urmată de justificarea necesității cursului și de prezentarea grupului țintă al 
formării. Apoi, prezentăm competențele profesionale generale și specifice care vor fi dezvoltate 
în rândul participanților la curs, precum și structura și metodologia propuse pentru cursul de 
formare. Abordăm și dezvoltarea cursului de formare GROWE, prezentând structura sa, oferim o 
reprezentare grafică a conceptului care stă la baza cursului, subliniem anumite elemente din 
curriculum și timpul alocat propus. 

Prezentarea detaliată a celor cinci module ale cursului de formare este precedată de un tabel ce 
cuprinde ansamblul competențelor vizate de fiecare modul al cursului. Secțiunea cu privire la 
evaluarea profesorilor care participă la formare cuprinde o vedere de ansamblu a sarcinilor de 
portofoliu și setul complet al descriptorilor de performanță. 

 

Cui se adresează acest document? 
Acest material se adresează, în primul rând, formatorilor de cadre didactice, care se ocupă de 
formarea inițială sau de formarea continuă a profesorilor, în diverse instituții și organizații. 
Formatorii vor găsi aici prezentarea completă a curriculumului, o propunere de metodologie de 
formare, descrierea modulelor de formare și materialele suport de curs recomandate, precum și 
instrumente de evaluare corelate cu competențele vizate. După parcurgerea materialului, 
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formatorii pot decide să implementeze cursul integral sau parțial, în funcție de nevoile 
profesorilor pe care îi formează. 

Acest document ar putea fi de interes și pentru echipele de conducere ale instituțiilor sau 
organizațiilor active în formarea inițială și/ sau continuă profesorilor. Aceștia vor putea consulta 
prezentarea detaliată a curriculumului cursului de formare, descrierea atentă a tuturor 
dimensiunilor sale esențiale, inclusiv structura de ansamblu, structura fiecărui modul, melanjul 
propus între formarea față în față, respectiv online, cu sugestii de alocare a timpului, precum și 
maniera propusă de a evaluare a competențelor profesorilor participanți la cursul de formare. 

Factorii decizionali din domeniul educației ar putea găsi utilă fundamentarea cursului, precum și 
modelul de integrare a literației disciplinare și a învățării socio-emoționale. În primul rând, ei ar 
putea lua la cunoștință recomandările și constatărilor organizațiilor europene și internaționale, 
precum Rețeaua Europeană pentru Politici de Literație (European Literacy Policy Network) și a 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Mai mult, factorii decizionali ar 
trebui să analizeze potențialul elaborării și promovării politicilor educaționale care abordează 
simultan învățarea socio-emoțională și literația disciplinară. 

Nu în ultimă instanță, invităm profesorii – individual, în echipe sau constituiți în comunități de 
dezvoltare profesională – să citească acest document. Activitățile de formare descrise și 
materialele de curs oferite îi pot inspira să se înscrie la curs sau, de ce nu, să încerce unele din 
activitățile de formare cu un facilitator din cadrul grupului lor. 

Dacă aveți întrebări despre cursul de formare sau alte produse ale proiectului, vă invităm să 
accesați site-ul web la adresa https://groweproject.eu/ și nu ezitați să ne contactați.  

https://groweproject.eu/
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Glosar 
 

• Text autentic: orice tip de text care nu a fost produs cu scopul de a fi inclus într-un manual școlar. 
Textele autentice sunt scrise pentru un public „din lumea reală”: pentru a oferi plăcerea lecturii, 
pentru a informa, a explica, a ghida, a documenta sau a convinge. De fapt, textele autentice nici 
măcar nu trebuie să fie sub forma unor cuvinte scrise. Fișiere audio, tururi virtuale, discursuri, 
schițe, fotografii, videoclipuri și alte elemente nescrise care pot fi citite sau interpretate sunt și 
ele considerate texte. (Julia Somers-Arthur: Ce este un text autentic? De ce l-aș utiliza la clasă?, 
www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf). Ipoteza de bază este că textele 
din manualele școlare sunt filtrate, „curățate” de elemente care nu sunt imediat relevante pentru 
lecție. Date fiind dimensiunile unui manual, aceste texte pot să fie versiuni scurte sau abreviate 
ale unor texte autentice. Exemple de texte autentice sunt: articole de ziar, articole științifice, 
povești și povestiri, romane, broșuri, reclame, caiet de instrucțiuni pentru folosirea unui 
dispozitiv, scrisoare, pagină de jurnal, un video, un podcast, o carte audio, orice text în format 
digital etc. 

• Ucenicia cognitivă: o abordare pedagogică prin care „gândirea devine vizibilă”. Ucenicul poate 
observa, adopta și exersa cunoștințe implicite cu ajutorul profesorului, ajungând apoi să 
stăpânească acele cunoștințe.  (Wikiversity, 2019) 

• Competențele sunt o combinație de cunoștințe, abilități și atitudini, unde: 
o cunoștințele sunt formate din fapte și date, concepte, idei și teorii deja stabilite și care 

sprijină înțelegerea într-un anumit domeniu sau subiect; 
o abilitățile sunt definite drept capacitatea de a realiza procese și de a utiliza cunoștințele 

existente pentru obținerea de rezultate; 
o atitudinile descriu dispoziția și mentalitatea de a acționa sau de a reacționa la idei, 

persoane sau situații. (Comisia Europeană, 2018). 
• Literația disciplinară: metodologie avansată de predare-învățare-evaluare ce are scop 

dezvoltarea competențelor de literație la elevi, integrată în discipline școlare precum matematica, 
științele naturii, științele socio-umane. (Shanahan și Shanahan, 2008) 

• Pedagogii metacognitive: pedagogii care duc la dezvoltarea metacogniției, adică a „gândirii 
despre gândire”. Astfel de pedagogii stimulează metacogniția oferind oportunități vaste pentru 
ca elevii să își exprime gândirea și să fie implicați, împreună, în procese de argumentare. Este 
necesar ca ghidarea metacognitivă să fie explicită, integrată în disciplina studiată, să implice o 
formare de lungă durată și să informeze elevii despre beneficiile sale. Au fost dezvoltate o serie 
de metodologii pentru facilitarea dezvoltării metacogniției, toate făcând uz de interacțiuni sociale 
și întrebări auto-direcționate pentru a încuraja elevii să devină conștienți de procesele lor 
metacognitive și să aplice aceste procese în învățare. (Mevarech și Kramarski, 2014). 

• Abilitățile socio-emoționale sunt un set de abilități prin care copiii și adulții înțeleg și gestionează 
emoții, stabilesc și ating obiective personale și de grup, simt și exprimă empatie față de alții, 
stabilesc și mențin relații de sprijin și iau decizii responsabile. (CASEL, 2019a) 

• Învățarea socio-emoțională este procesul prin care se dezvoltă abilitățile socio-emoționale. 
(CASEL, 2019a) 

 

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf
https://en.wikiversity.org/wiki/Brief_Introduction_to_Cognitive_Apprenticeship
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-RO/TXT/?qid=1603200497865&uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
http://dx.doi.org/10.1787/9789264223561-en
https://casel.org/fundamentals-of-sel/
https://casel.org/fundamentals-of-sel/
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De ce este nevoie de acest curs 
 

Pilonul european al drepturilor sociale afirmă că cetățenii europeni au dreptul la „educație, 
formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate, pentru a 
dobândi și menține competențe care le permit să participe pe deplin în societate” (Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, 2017, p.11). În acest document, 
accentul cade pe educație și oportunități, cu scopul de a aborda un neajuns perceput al 
capitalului social din Uniunea Europeană. Comisia Europeană a identificat opt competențe cheie 
care le vor oferi cetățenilor cunoștințele, abilitățile și dispozițiile necesare pentru învățarea pe 
tot parcursul vieții (Comisia Europeană, 2019), aceștia devenind astfel cetățeni activi care vor 
prospera într-o lume tot mai complexă. Două dintre aceste competențe sunt „literația” și 
„competențele personale, sociale și de a învăța să înveți”. Proiectul GROWE urmărește să 
elaboreze un model integrat de intervenție care să susțină elevii dezavantajați din cele patru țări 
reprezentate în proiect în dezvoltarea acestor două categorii de competențe. Îmbunătățirea 
competențelor de literație și a abilităților socio-emoționale duce nu doar la dezvoltarea unor 
capacități de învățare pe tot parcursul vieții, ci și la dezvoltarea unor cetățeni implicați, cu viață 
personală și profesională mai sănătoasă și mai împlinită.  

Revizuirea din 2018 a Cadrului European privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții a adus o serie de modificări semnificative în raport cu recomandările adoptate și 
promovate în Statele Membre în 2006. Două dintre competențele originale, a învăța să înveți și 
competențele sociale și civice (Comisia Europeană, 2007), au fost parțial reunite, dar și 
reconceptualizate: competența de a învăța să înveți a devenit „competențe personale, sociale și 
de a învăța să înveți”, iar „competențele sociale și civice” au devenit „competențele civice” 
(Comisia Europeană, 2019). Prin izolarea competențelor civice de cele sociale s-a pus mai mult 
accent pe nevoia de cetățenie democratică și activă, ceea ce este firesc pentru societățile tot mai 
conectate și globalizate de astăzi. Prin regruparea și combinarea competențelor personale și 
sociale cu cele de învățare s-a acordat mai multă atenție nevoii general acceptate de dezvoltare 
a unor abilități de viață solide, necesare în lumea nesigură și complexă de astăzi (UNICEF, 2012). 
Și mai important pentru proiectul GROWE, prin alinierea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor 
aferente competențelor sociale și personale cu procesele de învățare au fost recunoscute mai 
ferm dimensiunile afective și sociale ale învățării înseși. 

GROWE susține trei dintre cele unsprezece drepturi la literație, formulate de Rețeaua Europeană 
pentru Politici de Literație (ELINET, 2016), și anume: 

• facilitarea dezvoltării literației la standarde înalte pentru copii, adolescenți și adulți 
trebuie considerată drept o misiune fundamentală a tuturor instituțiilor de învățământ; 

• toți profesorii vor beneficia de formare inițială și continuă în sfera dezvoltării 
competențelor de literație, pentru a fi pregătiți să ridice nivelul de literație în sălile de 
clasă; 
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• copiii și tinerii care întâmpină dificultăți de literație vor beneficia de sprijinul unui 
specialist (în special în ceea ce privește recomandarea de a acorda timp în curriculum 
pentru acces la materiale de lectură care reflectă diferite culturi, interese și niveluri de 
literație). 

Mai mult, în Cadrul European al Bunelor Practici pentru Creșterea Nivelului de Literație la Copii, 
Adolescenți și Adulți (ELINET, 2016), experții în politici de literație recomandă includerea în 
cursurile de formare inițială și continuă pentru profesori a următoarelor tematici referitoare la 
creșterea nivelului de literație: 

• înțelegere de bază a aspectelor relevante pentru învățarea citit-scrisului, atât pentru a-i 
susține pe cei care au dificultăți cu literația, cât și pentru dezvoltarea unor abilități 
avansate de literație; 

• stimularea disponibilității adolescenților de a se implica în activități legate de literație, 
atât de citire, cât și de scriere; 

• competențe de abordare a literației de către profesorii de toate disciplinele, pentru a 
dobândi o înțelegere clară despre cerințele specifice de literație de la fiecare materie;  

• abilități avansate de literație: abilitarea adolescenților să citească și să creeze texte 
complexe pentru scopuri complexe; 

• literația digitală prezentă în predarea tuturor disciplinelor din învățământul secundar; 
• stimularea unei abordări critice în ceea ce privește literația în general și literația digitală 

în particular; 
• construirea sau îmbunătățirea competențelor profesioniștilor pentru a aplica 

instrumente și tehnici de evaluare a literației cu scop sumativ, diagnostic și formativ; 
• adoptarea învățării prin cooperare pentru implicarea tuturor elevilor și îmbunătățirea 

practicilor cotidiene de la clasă; 
• dezvoltarea competențelor profesorilor de predare a strategiilor cognitive și 

metacognitive de literație și de stimulare continuă la elevi a reflecției metacognitive 
asupra proceselor de învățare; 

• dezvoltarea competențelor profesorilor de a utiliza texte multimodale și resurse digitale 
potrivite în predare și învățare. 

Rezultatele anunțate recent de Programul pentru evaluarea internațională a elevilor (PISA) 2018 
a evidențiat faptul că peste 10 milioane de elevi din cele 79 de țări participante nu au reușit să 
realizeze cele mai de bază sarcini de citire și că 10% dintre cei mai avantajați din punct de vedere 
socio-economic au avut în medie rezultate cu 141 de puncte mai mari decât 10% cei mai 
dezavantajați din punct de vedere socio-economic, această discrepanță fiind echivalentul a 
aproximativ trei ani de școlarizare. Această polarizare este neschimbată de mai bine de un 
deceniu (Schleicher, 2018). Există dovezi care arată că această discrepanță se reflectă în țările 
europene și că tendința în ultimul deceniu a fost ca aceste rezultate polarizate să se agraveze 
(Comisia Europeană, 2018): 1 din 5 (adică 20%) dintre tinerii de 15 ani nu aveau competențe de 
bază de literație în 2016 (Rețeaua Europeană pentru Politici de Literație [ELINET], 2016), în timp 
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ce acum rata este de 1 din 4 (adică 25%) (Schleicher, 2018). Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) a identificat, parțial ca replică la această imagine îngrijorătoare, 
faptul că elevii vor avea nevoie de „un amestec de abilități, inclusiv abilități cognitive și socio-
emoționale solide” pentru a prospera în societatea bazată pe cunoștințe, într-un proces de 
schimbare rapid (OCDE, 2019). 

Așadar, ne-am asumat provocarea de a elabora o nouă abordare pedagogică la nivelul întregii 
școli, care se va concentra pe dezvoltarea competențelor de literație la toate disciplinele, în 
contexte care vor facilita și învățarea socio-emoțională. Pe baza analizei documentelor pe care 
am întreprins-o și pe baza experienței noastre profesionale, aceste două competențe pot fi 
dezvoltate simultan prin folosirea unor pedagogii metacognitive și prin învățarea prin 
cooperare. Textele autentice de ficțiune și non-ficțiune vor constitui platforma de pe care 
lansăm această abordare duală țintind adresarea simultană atât a nevoilor de literație, cât și a 
celor socio-emoționale ale elevilor noștri, într-un demers ce mizează pe susținerea reciprocă 
dintre cele două categorii de competențe. A se vedea Anexa 1 pentru întreaga recenzie a 
literaturii de specialitate.  
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Grupul țintă al formării 
 

Acest curs de formare se adresează cadrelor didactice de gimnaziu și liceu de la toate disciplinele 
(profesori de științe ale naturii, de matematică, de științe socio-umane), în special profesorii care 
predau alte discipline decât limbă și literatură (maternă sau străină). Cu toate acestea, alți 
profesioniști – personal de sprijin educațional, formatori de profesori, coordonatori de 
curriculum, lideri de școală – ar putea considera că le este/ le-ar putea fi util să participe la 
formarea GROWE. 

Am ales grupurile țintă pe baza următoarelor elemente: 

- Experiența anterioară a consorțiului: Trei dintre organizațiile din acest consorțiu au 
realizat un parteneriat în cadrul unui proiect anterior, numit EUMOSCHOOL, în care am 
testat programul de învățare socio-emoțională numit Didactica Emoțiilor (DoE, Didactics 
of Emotions). DoE s-a dovedit a fi un program eficient pentru elevii de școală primară, însă 
acest program a vizat mai puțin rezultate în rândul elevilor din învățământul secundar, de 
gimnaziu și cu atât mai puțin de liceu. Mai mult, deși majoritatea strategiilor incluse în 
DoE presupuneau discuții la clasă și momente de reflecție, elevii erau foarte puțin 
implicați în activități de citire și scriere legate de disciplinele școlare. Drept urmare, 
profesorii de la gimnaziu și liceu de la diferite discipline au fost nevoiți să facă ajustări 
pentru a integra DoE și disciplina pe care o predau. 

- Formarea inițială a cadrelor didactice: Învățătorii se ocupă în mod firesc de competențele 
de literație și de învățarea socio-emoțională ale elevilor din învățământul primar. 
Profesorii din învățământul secundar tind să se aștepte ca elevii lor să aibă aceste abilități 
dezvoltate și să le folosească firesc, ceea ce nu este cazul, mai ales pentru elevii din 
grupurile în situație de risc educaționale. De fapt, în majoritatea țărilor reprezentate în 
acest parteneriat, profesorii din învățământul secundar par să fie mai bine pregătiți în 
domeniul științei pe care o predau (fiind mai stăpâni pe conținuturi), decât în științele 
educației, adică în facilitarea învățării. Nu este așadar surprinzător faptul că acești 
profesori nu consideră că este datoria lor să dezvolte competențele de literație sau socio-
emoționale la elevi. 

- Centrarea pe elevii țintă: în școala primară, unele cadre didactice consideră că deși 
competențele de literație ale elevilor nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie la momentul 
în care trec în sistemul de învățământ secundar, aceștia vor avea mai târziu șansa de a le 
îmbunătăți. Însă acest lucru nu se întâmplă în mod firesc, fără intervenții menite să susțină 
dezvoltarea competențelor de literație. Din contră, elevii ale căror competențe de 
literație nu erau la nivelul clasei în școala primară au șanse mari să rămână și mai în urmă 
în școala gimnazială. Astfel, în loc să se micșoreze, crește discrepanța dintre cei cu 
competențe de literație dezvoltate la un nivel mediu sau ridicat și cei cu nivel slab al 
literației. Dacă profesorii din învățământul secundar nu sunt pregătiți să își sprijine elevii 
în dezvoltarea competențelor de literație, este foarte probabil ca cei mai vulnerabili dintre 

https://eumoschool.eu/ro/the-project/
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elevi să abandoneze școala chiar înainte de finalizarea gimnaziului. Același lucru tinde să 
fie valabil pentru abilitățile socio-emoționale (ASE), întrucât elevii intră în preadolescență 
și adolescență ceea ce, simplu spus, le face viața mai complicată, mai ales în cazul copiilor 
vulnerabili – expuși la riscuri economice, sociale și de sănătate – ale căror ASE sunt 
neglijate. 

- Constatările rapoartelor de țară ELINET (a se vedea http://www.eli-
net.eu/research/country-reports/): cităm mai jos din rapoartele aferente țărilor 
reprezentate în consorțiul nostru, marcând secțiunile relevante. 

Pentru Anglia (nu există un raport pentru Regatul Unit ca atare din motive legate de diferențele 
dintre sistemele de educație din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord). 

„Este evident că în formarea inițială a profesorilor din Anglia este imperativă accentuarea 
clară a dezvoltării competențelor de literație la elevi în rândul viitoarelor [...] cadre didactice 
din învățământul secundar, fapt ce ar trebui să meargă dincolo de decodare și fonetică, să 
includă atât strategii de înțelegere (pentru texte în format letric și digital), cât și alte abordări 
de identificare a cuvintelor și, acolo unde este cazul, abilități de învățare.” (ELINET, Raport de 
țară, Anglia, 2016, p. 55) 

„În special în vederea nevoii de îmbunătățire a strategiilor de înțelegere la nivelul ultimelor 
clase primare și al claselor din învățământul secundar, o prioritate pare să fie îmbunătățirea 
ratei de participare la dezvoltarea profesională continuă centrată pe dezvoltarea expertizei 
în literație a profesorilor și a calității acestor programe de dezvoltare profesională.” (ELINET, 
Raport de țară, Anglia, 2016, p. 56) 

„Asigurarea susținerii pentru copiii imigranți și cei a căror limbă vorbită acasă diferă de cea 
vorbită la școală pare să fie mai puțin problematică decât susținerea celor dezavantajați social 
și economic. Această provocare rămâne substanțială în Anglia, mai ales la nivelul 
învățământului secundar.” (ELINET, Raport de țară, Anglia, 2016, p. 72) 

Pentru Italia: 

„Există nevoia de a îmbunătăți competențele de literație (citit-scris) la toate disciplinele și de 
a oferi practici pedagogice de literație la toate materiile pe tot parcursul învățământului 
secundar, fie el academic sau vocațional.” (ELINET, Raport de țară, Italia, 2016, p. 44) 

„Există nevoia de a îmbunătăți competențele profesorilor de a folosi strategiile de predare a 
comprehensiunii citirii, inclusiv folosirea manualelor menite să susțină dezvoltarea 
competențelor de înțelegere.” (ELINET, Raport de țară, Italia, 2016, p. 46) 

„Expertiza în literație ar trebui să devină un standard clar în formarea cadrelor didactice de la 
toate clasele și materiile din [...] învățământul secundar. Formarea ar trebui să acopere 
subiecte precum predarea citirii, abordarea dificultăților de citire, evaluarea competențelor 
de citire ale elevilor și susținerea celor care continuă să aibă dificultăți. Promovarea și 
predarea literației la toate disciplinele ar trebui să fie o parte sistemică a dezvoltării 

http://www.eli-net.eu/research/country-reports/
http://www.eli-net.eu/research/country-reports/
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profesionale continue adresate tuturor profesorilor, de la toate clasele și disciplinele.” 
(ELINET, Raport de țară, Italia, 2016, p. 52) 

Pentru Lituania: 

„Există nevoia de dezvoltarea competențelor de literație (citit-scris) la toate disciplinele și de 
predarea unor strategii de literație la toate disciplinele, pe tot parcursul învățământului 
secundar, fie academic sau profesional. În momentul de față, în curriculum, nu se explicitează 
în termeni specifici care sunt dimensiunile de literație de la fiecare disciplină. Ar merita pus 
mai mult accentul pe literație, pentru a-i ajuta pe profesorii de la toate materiile să devină 
profesori de literație și să se asigure că dezvoltarea competențelor de literație este o 
responsabilitate împărtășită de toți profesorii.” (ELINET, Raport de țară, Lituania, 2016, p. 43) 

„Formarea inițială a profesorilor trebuie să acorde atenție competențelor de dezvoltare a 
literației în rândul viitoarelor [...] cadre didactice de la toate disciplinele. Evaluarea abilităților 
de citire ale elevilor ar trebui să fie deopotrivă în centrul atenției formării inițiale a 
profesorilor.” (ELINET, Raport de țară, Lituania, 2016, p. 53) 

Pentru România: Spre deosebire de alte țări, raportul pentru România nu conține recomandări 
sau arii de provocare. În orice caz, citind întreg raportul se poate constata că este nevoie de 
măsuri urgente în ceea ce privește dezvoltarea competențelor de literație prin toate disciplinele 
școlare, precum și în pregătirea profesorilor de a răspunde la nevoia de dezvoltare a 
competențelor de literație la elevi. 

„Curriculumul din România include aria curriculară numită Limbă și Comunicare, dar nu 
menționează explicit competențele de literație de la fiecare grup de vârstă și materie. Așadar, 
problemele de literație se află printre responsabilitățile profesorilor de limbă maternă din 
România și drept urmare, nu sunt parte din lista de teme recomandate de Ministerul 
Educației ca parte din programele de dezvoltare profesională continuă.” (ELINET, Raport de 
țară, România, 2015, p. 8) 

„Literația prin toate disciplinele școlare este [...] parte doar din formarea cadrelor didactice 
care predau limbă și literatură sau care predau la nivel primar, așadar contactul viitorilor 
profesori cu problemele de literație depinde de specializarea pe o anumită disciplină. În 
România, circa 5% dintre cadrele didactice de gimnaziu raportează că „citirea, scrierea și 
literatura” au fost incluse în specializarea lor ca parte din formarea inițială, dar nu predau 
acea materie în momentul de față. (OECD, 2014b, p. 44).” (ELINET, Raport de țară, România, 
2015, p. 57) 

*** 

Din toate cele de mai sus, putem concluziona că accentul pus pe profesorii din învățământul 
secundar în acest curs de formare, și indirect pe literația disciplinară și abilitățile socio-
emoționale ale elevilor din acest ciclu, este deopotrivă justificat și urgent. 
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Competențe profesionale generale și specifice 
 

Dacă dorim ca elevii să își dezvolte competențele de literație la toate disciplinele (LD) și abilitățile 
socio-emoționale (ASE), atunci profesorii trebuie să dobândească următoarele competențe 
generale și specifice: 

 

C1. demonstrarea cunoașterii și înțelegerii conceptelor de LD și ASE și a modului în care ele 
pot fi dezvoltate 

C1.1. identificarea domeniilor relevante din programa școlară care au legătură cu LD și ASE; 
C1.2. explicarea relevanței și a nevoii de dezvoltare a LD și ASE la elevii din învățământul 
secundar; 

C1.3. explicitarea legăturii dintre dezvoltarea LD și ASE, pe de o parte, și învățarea prin 
cooperare și pedagogia metacognitivă, pe de altă parte; 

 

C2. proiectarea și facilitarea învățării care susține dezvoltarea LD și ASE 

C2.1. proiectarea unităților de învățare și lecțiilor din cadrul disciplinei în scopul dezvoltării LD 
și ASE; 
C2.2. aplicarea unei game diverse de strategii de predare relevante pentru dezvoltarea LD și 
ASE; 
C2.3. utilizarea unor texte autentice relevante pentru dezvoltarea LD și ASE; 

 

C3. evaluarea LD și ASE ale elevilor și a progresului lor la dezvoltarea acestor abilități 
C3.1. crearea unor instrumente de evaluare formativă relevante pentru a oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale elevilor; 
C3.2. utilizarea strategiilor de evaluare formativă relevante pentru a oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale elevilor; 
C3.3. facilitarea autoevaluării și inter-evaluării elevilor în domeniile LD și ASE; 

 

C4. reflecția asupra rezultatele învățării și ajustarea predării pentru a sprijini mai eficient  
dezvoltarea LD și ASE la elevi 

C4.1. analizarea și interpretarea datelor obținute prin evaluarea elevilor;  

C4.2. luarea de decizii informate cu privire la propriile practici de predare pentru dezvoltarea 
eficientă a LD și ASE la elevi. 
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Dobândirea competențelor de mai sus este menită să asigure pregătirea profesorilor pentru a 
susține elevii: 

- să înțeleagă, să se implice, să evalueze și să reflecteze la o varietate de texte legate de 
disciplină (competențe de literație disciplinară); 

- să înțeleagă și să gestioneze emoții, să stabilească și să atingă obiective pozitive, să 
nutrească și să dea dovadă de empatie, să stabilească și să mențină relații pozitive, să ia 
decizii responsabile (abilități socio-emoționale). 

Cadrul European care trasează competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții 
(Comisia Europeană, 2019) definește literația și competențele personale, sociale și de a învăța să 
înveți în termeni de cunoștințe, abilități și atitudini după cum urmează: 
 

Competențe de literație 
Literația este capacitatea de a identifica, înțelege, exprima, crea și interpreta concepte, 
sentimente, fapte și opinii, atât verbal, cât și în scris, folosind materiale vizuale, 
audio și digitale în diferite discipline și în diferite contexte. Ea presupune capacitatea de 
a comunica și de a stabili conexiuni cu alte persoane, în mod eficient, adecvat și creativ. 
Dezvoltarea competențelor de literație reprezintă baza pentru continuarea învățării și pentru 
interacțiuni verbale. În funcție de context, competențele de literație pot fi dezvoltate în limba 
maternă, în limba de școlarizare și/sau în limba oficială dintr-o țară sau regiune. (Comisia 
Europeană, 2019) 

 
 

Competențe personale, sociale și de învățare 
Competențele personale, sociale și de învățare denotă capacitatea de a reflecta asupra 
propriei persoane, gestionarea eficace a timpului și a informației, munca în echipă în mod 
constructiv, manifestarea rezilienței și gestionarea propriului proces de învățare și a carierei. 
Ele includ capacitatea de a face față incertitudinii și complexității, de a învăța să înveți, 
menținerea bunăstării fizice și emoționale, empatia și gestionarea conflictelor. (Comisia 
Europeană, 2019) 

 
Pentru o listă detaliată a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor legate de aceste competențe, 
conform definiției lor în Cadrul European de Referință cu privire la Competențe-Cheie Pentru 
Învățarea Pe Tot Parcursul Vieții (Comisia Europeană 2019), vedeți tabelele 1 și 2 de mai jos. 
Suntem conștienți de faptul că aceste competențe cheie se dezvoltă pe parcursul întregii vieți și 
că diferite sisteme de educație au ales să le dezvolte în moduri diferite. Prin urmare, prin proiectul 
nostru, ne propunem să pregătim profesorii din învățământul secundar să abordeze aceste 
competențe în cadrul specificului țării lor, în funcție de curriculumul național, introducând o serie 
de practici pedagogice favorabile dezvoltării simultane a abilităților socio-emoționale și a 
competențelor de literație la toate disciplinele. 
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Tabelul 1. Cunoștințe, abilități și atitudini esențiale cu privire la literație (Comisia Europeană, 2019) 
 

Cunoștințe Abilități Atitudini 
• cunoștințe cu privire la citire și 

scriere 
• înțelegere profundă a 

informațiilor scrise 
• cunoștințe de vocabular 
• gramatică funcțională și funcțiile 

limbajului 
• cunoașterea tipurilor principale de 

interacțiune verbală 
• cunoașterea unei varietăți de 

texte literare și non-literare 
• cunoașterea trăsăturilor principale 

ale diferitelor stiluri și registre ale 
limbajului 

• comunicarea orală și în scris într-o 
varietate de situații 

• monitorizarea și adaptarea propriei 
comunicări în funcție de situație 

• distingerea și folosirea diferitelor tipuri 
de surse 

• căutarea, colectarea și procesarea 
informațiilor 

• folosirea unor elemente ajutătoare 
• formularea și exprimarea orală și în scris a 

argumentelor, într-o manieră 
convingătoare, potrivită contextului 

• gândirea critică 
• evaluarea și folosirea informațiilor 

• disponibilitatea pentru 
un dialog critic și 
constructiv 

• aprecierea calităților 
estetice 

• interesul pentru 
interacțiunea cu ceilalți 

• conștientizarea 
impactului limbajului 
asupra altora 

• nevoia de a înțelege și 
folosi limba într-un mod 
pozitiv și responsabil 
social 
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Tabelul 2. Cunoștințe, Abilități și atitudini esențiale cu privire la competențele personale, sociale și de învățare (Comisia 
Europeană, 2019) 

 
Cunoștințe Abilități  Atitudini 

• înțelegerea codurilor de 
conduită și a regulilor 
comunicării general 
acceptate în diferite 
medii și societăți 

• cunoașterea 
componentelor minții, 
corpului și stilului de 
viață sănătoase 

• cunoașterea strategiilor 
personale de învățare 
preferate 

• cunoașterea propriilor 
nevoi de dezvoltare a 
competențelor și diferite 
mijloace pentru a 
dezvolta aceste 
competențe 

• cunoașterea modului de 
a căuta oportunități de 
educație, formare și 
carieră și ghidare sau 
susținere 

• identificarea capacităților 
• concentrarea, gestionarea 

complexității, reflecția critică și 
procesul decizional 

• capacitatea de a lucra deopotrivă 
prin colaborare și autonom 

• organizarea și perseverența în 
învățare, evaluare și împărtășire 

• căutarea susținerii când este cazul și 
gestiunea eficientă a carierei și a 
interacțiunilor sociale 

• reziliența și capacitatea de a gestiona 
incertitudinea și stresul 

• comunicarea constructivă în diverse 
medii 

• colaborarea în echipă, negocierea 
• toleranța, exprimarea și înțelegerea 

diferitelor puncte de vedere 
• stimularea încrederii și sentimentele 

de empatie 

• atitudini pozitive cu privire la 
bunăstarea personală, socială și fizică 

• atitudini pozitive cu privire la învățarea 
pe tot parcursul vieții 

• colaborare, comportament asertiv, 
integritate 

• respectarea diversității și a nevoilor 
altora, disponibilitatea de a depăși 
preconcepții și de a face compromisuri 

• (disponibilitatea de a) identifica și 
stabili obiective, de auto-motivare, 
dezvoltarea rezilienței și încrederii 
pentru implicare și reușită în învățare 
pe tot parcursul vieții 

• o atitudine propice pentru rezolvarea 
problemelor, care susține procesul de 
învățare și abilitatea individuală de a 
gestiona obstacole și schimbarea 

• dorința de a aplica elemente învățate 
anterior și experiențe de viață 
anterioare 

• curiozitatea de a căuta oportunități de 
învățare și dezvoltare într-o varietate 
de contexte 
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Structura și metodologia cursului de formare 
 

Elaborarea cursului de formare GROWE 
 

În vederea elaborării curriculumului cursului, am început cu analiza documentară a literaturii de 
specialitate, care asigură înțelegerea esențială cu privire la ce sunt abilitățile socio-emoționale și 
literația disciplinară. Pe baza acestei înțelegeri, am identificat conexiunea între două seturi de 
competențe pe care le-am considerat relevante pentru profesorii din învățământul secundar și 
am propus o reprezentare grafică a relațiilor dintre conceptele fundamentale ale cursului (a se 
vedea Figura 1). 

Deși suntem conștienți că DSE și LD se pot dezvolta separat, suntem încrezători că ambele pot fi 
deservite cel mai bine la clasele din învățământul secundar prin pedagogii metacognitive și 
practici de predare sociale, precum învățarea prin cooperare. 

 

Structura cursului de formare GROWE 
 

Cursul este alcătuit din cinci teme organizate pe cinci module, strâns conectate. Ele sunt 
prezentate în ordinea descrisă mai jos; totuși, aceasta nu înseamnă că aceste teme nu pot fi 
abordate într-o altă ordine sau într-o altă manieră, în funcție de nevoile cursanților și de 
preferințele formatorilor. 

În Modulul 1 (Concepte cheie în programul de formare GROWE), ne concentrăm pe „ce” – 
conceptele cheie, și anume literația disciplinară și abilitățile socio-emoționale. În Modulul 2, 
dezvăluim modul în care aceste două seturi de competențe – LD și ASE – sunt integrate în modelul 
GROWE prin pedagogii metacognitive și învățarea prin cooperare, folosind texte autentice. 
Întrucât textele autentice sunt centrale în acest model, discutăm conceptul și trăsăturile generale 
ale textelor autentice la clasă. Discutăm și despre ucenicia cognitivă, esențială pentru modelul 
nostru, pentru a susține elevii să adopte o abordare strategică în învățare. Modulul 3 – „cum 
știm?” – vizează evaluarea învățării în GROWE. Modulul 4 – „cum facilităm?” – introduce o serie 
de strategii de învățare metacognitivă și de cooperare. Modulul 5 – „cum proiectăm?” – prezintă 
modelul de proiectare GROWE fundamentat pe constatări desprinse din evaluarea elevilor. 

M1. Concepte cheie în programul de formare GROWE 
• Literația disciplinară 
• Abilitățile socio-emoționale 

M2. Modelul GROWE  
• Pedagogii metacognitive 
• Practici de predare sociale 
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• Texte autentice la clasă 
• Ucenicia cognitivă 

M3. Evaluarea învățării în GROWE 
• Ce este evaluarea învățării? 
• Instrumente de evaluare formativă  
• Feedback 
• Autoevaluare/ interevaluare 

M4. Strategii de predarea și învățare GROWE 
• Strategii de comprehensiune 
• Strategii de scriere 
• Strategii de învățare prin cooperare 

M5. Proiectarea învățării în GROWE 
• Proiectarea cu gândul la finalitatea învățării 
• Listă de verificare pentru proiectarea unor lecții GROWE 
• Analiza lecției GROWE 
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Reprezentarea grafică a modelului GROWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reprezentarea grafică a relației dintre conceptele fundamentale ale cursului 
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Metodologia formării 
 

Acest program de formare este de tip blended learning, adică o combinație între activități față în 
față și activități sincron online, unde comunicarea între formatori și participanți are loc în timp 
real, pe de o parte, și acces online și offline cu ajutorul tehnologiei la materiale și sarcini de 
învățare, abordate individual și apoi împărtășite cu formatorul și ocazional cu ceilalți participanți, 
pe de altă parte. 

Metodologia de formare pe care o recomandăm ar trebui să se bazeze pe participare și 
colaborare, implicarea activă a participanților în înțelegerea profundă a conceptelor, construirea 
înțelegerii lor prin împărtășirea gândirii lor cu colegii și formatorul, cu numeroase oportunități în 
care participanții să demonstreze că stăpânesc competențele vizate. 

Principii fundamentale:1 

- Participarea la învățare este voluntară. Profesorii se implică în învățare pentru că vor – 
circumstanțele care duc la învățare pot fi mandatate, dar decizia de a învăța este a 
participantului. 

- Facilitarea funcționează pe bază de colaborare. Colaborarea este continuă și este 
prezentă în identificarea nevoilor, stabilirea obiectivelor, dezvoltarea programului, 
determinarea proceselor și activităților folosite și în stabilirea criteriilor de evaluare. 

- Designul și facilitarea procesului pot împuternici și responsabiliza profesorii. Ei se vor 
vedea drept indivizi conștienți de sine, autoreglatori și autodirecționați, capabili de a 
stabili relații personale și profesionale în diverse circumstanțe sociale, proactiv și nu 
reactiv. 

Formatorii trebuie să creeze o atmosferă de încredere, ceea ce se poate realiza cel mai bine în 
întâlniri față în față. În această întâlnire, formatorii se familiarizează cu participanții și facilitează 
intercunoașterea, cunoașterea rolurilor profesionale, a provocărilor pe care profesorii le 
întâmpină la clasă, a obiectivelor profesionale. Se recomandă o abordare pozitivă, de susținere. 

Pentru crearea unei atmosfere favorabile, de colaborare, pe tot parcursul cursului, se 
recomandă ca formatorul și participanții să cadă de acord asupra unor reguli pentru participarea 
la formare. Un exemplu în acest sens poate fi vizionat în video-clip-ul realizat de Gray Training.  

Mai mult, propunem o abordare de ansamblu prin care facilitatorul ajută participanții să 
înțeleagă unde se găsesc în procesul de învățare, spre ce se îndreaptă, ghidându-i cum să ajungă 
mai eficient să-și atingă obiectivele, oferindu-le feedback constructiv și ajutându-i să reflecteze 
la propriile experiențe și să își evalueze progresul (a se vedea Descriptorii de performanță). 

La început, formatorii ar trebui să obțină cât mai multe date cu privire la cunoștințele, abilitățile 
și atitudinile relevante ale participanților. De aceea, în primul atelier se va aloca timp pentru 

 
1Sursă: https://nationalequityproject.org/services/consulting/process-facilitation (consultat la 02.06.2020) 

https://youtu.be/BAiIa0Qbn8A
https://nationalequityproject.org/services/consulting/process-facilitation
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prezentarea competențelor generale și specifice, se vor discuta indicatorii folosiți în evaluare 
pentru a stabili măsura în care participanții și-au dezvoltat aceste competențe pe parcursul 
cursului,  facilitând autoevaluarea și încurajând împărtășirea rezultatelor. Formatorul va decide 
dacă sarcinile de lucru incluse în portofoliu trebuie să fie scrise într-un stil academic sau reflexiv. 

Ca regulă, formatorii vor eșafoda învățarea (incluzând, acolo unde se poate, împărtășirea de 
modele și demonstrații ale strategiilor de învățare) în funcție de nevoile și complexitatea 
sarcinilor pentru participanți. În activitățile de formarea față în față/sincron, formatorii ar trebui 
să demonstreze utilizarea strategiilor de învățare, oferind multiple oportunități participanților de 
a experimenta direct tipul de învățare promovat de modelul GROWE. Demonstrațiile ar trebui 
urmate de discuții despre experiența de învățare a participanților și apoi de exerciții ghidate. 
Strategiile, metodele și activitățile de învățare sunt menite să împuternicească participanții 
pentru ca ei să continue să se dezvolte personal și profesional, inclusiv după încheierea 
programului de formare. 

 

Caracteristicile importante ale curriculumului 
Trăsăturile principale ale curriculumului de formare GROWE: 

• Este abordabil la diferite niveluri de complexitate; se încurajează diferențierea. 
Curriculumul permite o abordare flexibilă în ceea ce privește alocarea timpului, activitățile 
și materialele de învățare; dar, recomandăm ca avantajele și limitările metodologiei 
propuse (blended learning, cu întâlniri față în față și activități online sincrone și asincrone, 
cu numeroase ocazii de exersare și implementare la clasă a celor învățate la curs) să fie 
cântărite cu grijă înainte de a se face adaptări. 

• Conținutul formării permite adaptarea la condiții naționale în ceea ce privește 
curriculumul, disciplinele din curriculum, resursele locale sau naționale, inclusiv în 
termeni de texte autentice disponibile, calitatea formării inițiale a cadrelor didactice, 
oferta de cursuri de formare ce vizează competențe specifice similare etc. 

 

Alocarea timpului 
Durata propusă a programului este de 50 de ore, care acoperă formarea față în față sau online 
sincron, precum și studiul individual online sau offline, cum ar fi studierea materialelor de curs și 
exersarea aplicării celor învățate în contexte autentice (proiectare, predare, evaluare și reflecție). 
Durata cursului poate fi ajustată în funcție de cunoștințele și abilitățile prealabile ale profesorilor 
participanți la curs.  
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Module (M) Formare (față în față/ 
sincron) 

Studiu individual / 
sarcini asincrone și 

exersarea în contexte 
autentice 

Total 

M1: Concepte cheie în 
programul de formare GROWE 

 

5 ore 4 ore 9 ore 

M2: Modelul GROWE  5 ore 4 ore 9 ore 

M3: Evaluarea învățării în 
GROWE 

5 ore 4 ore 9 ore 

M4: Strategii de predarea și 
învățare în GROWE 

5 ore 6 ore 11 ore 

M5: Proiectarea învățării în 
GROWE 

5 ore 7 ore 12 ore 

Total 25 ore 25 ore 50 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Prezentarea generală a competențelor și a modulelor  
Distribuția competențelor specifice vizate pe module 

Competențe generale M1. Concepte cheie 
în programul de 
formare GROWE  

M2. Modelul GROWE   M3. Evaluarea 
învățării în GROWE   

M4. Strategii de 
predare și învățare în 
GROWE  

M5. Proiectarea 
învățării în GROWE 

C1: demonstrarea 
cunoașterii și 
înțelegerii 
conceptelor de LD și 
ASE și a modului în 
care ele pot fi 
dezvoltate 

 

 
 

C1.1. identificarea 
domeniilor relevante 
din programa școlară 
care au legătură cu LD 
și ASE. 
C1.2. explicarea 
relevanței și a nevoii 
de dezvoltare a LD și 
ASE la elevii din 
învățământul 
secundar 

C1.3. explicitarea 
legăturii dintre 
dezvoltarea LD și ASE, 
pe de o parte, și 
învățarea prin 
cooperare și 
pedagogia 
metacognitivă, pe de 
altă parte 

  C1.1. identificarea 
domeniilor relevante 
din programa școlară 
care au legătură cu LD 
și ASE 

C2: proiectarea și 
facilitarea învățării 
care susține 
dezvoltarea LD și ASE 

 
C2.3. utilizarea unor 
texte autentice 
relevante pentru 
dezvoltarea LD și ASE 

 C2.2. aplicarea unei 
game diverse de 
strategii de predare 
relevante pentru 
dezvoltarea LD și ASE 
C2.3. utilizarea unor 
texte autentice 
relevante pentru 
dezvoltarea LD și ASE 

C2.1. proiectarea 
unităților de 
învățare și lecțiilor 
din cadrul disciplinei 
în scopul dezvoltării 
LD și ASE 
C2.3. utilizarea unor 
texte autentice 
relevante pentru 
dezvoltarea LD și ASE 

C3: evaluarea LD și 
ASE ale elevilor și a 

  C.3.1. crearea unor 
instrumente de 

C3.2. utilizarea 
strategiilor de 

C.3.1. crearea unor 
instrumente de 
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Competențe generale M1. Concepte cheie 
în programul de 
formare GROWE  

M2. Modelul GROWE   M3. Evaluarea 
învățării în GROWE   

M4. Strategii de 
predare și învățare în 
GROWE  

M5. Proiectarea 
învățării în GROWE 

progresului lor la 
dezvoltarea acestor 
abilități 

 

 

 
 

evaluare formativă 
relevante pentru a 
oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale 
elevilor 
C3.2. utilizarea 
strategiilor de 
evaluare formativă 
relevante pentru a 
oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale 
elevilor  
C.3.3. facilitarea 
autoevaluării și 
interevaluării elevilor 
în ceea ce privește LD 
și ASE 

evaluare formativă 
relevante pentru a 
oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale 
elevilor 

evaluare formativă 
relevante pentru a 
oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale 
elevilor 
C3.2. utilizarea 
strategiilor de 
evaluare formativă 
relevante pentru a 
oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale 
elevilor 

C4: reflecția asupra 
rezultatele învățării și 
ajustarea predării 
pentru a sprijini mai 
eficient  dezvoltarea 
LD și ASE la elevi  

  
C4.1. analizarea și 
interpretarea datelor 
obținute prin 
evaluarea elevilor;   

C4.2. luarea de 
decizii informate cu 
privire la propriile 
practici de predare 
pentru dezvoltarea 
eficientă a LD și ASE 
la elevi 

C4.1. analizarea și 
interpretarea datelor 
obținute prin 
evaluarea elevilor;  
C4.2. luarea de 
decizii informate cu 
privire la propriile 
practici de predare 
pentru dezvoltarea 
eficientă a LD și ASE 
la elevi 
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Prezentarea modulelor de formare 
 

Modulul 1: Concepte cheie în programul de formare GROWE 
 

Obiective specifice ale formării:  

- Înțelegerea conceptelor cheie ale cursului 
- Realizarea evaluării inițiale 
- Evidențierea legăturii dintre LD, ASE și competențele vizate în curriculumul național/ 

regional 

La finalul formării, participantul: 

- (C1.1) va identifica domeniile relevante din programa școlară care au legătură cu LD și ASE  
- (C1.2) va explica relevanța și nevoia de dezvoltare a LD și ASE la elevii din învățământul 

secundar 

Instrucțiuni pentru participanți/tipuri de activități de învățare 

a) Citiți textele și parcurgeți activitățile de comprehensiune. 

Mențiune importantă pentru formatori: Textele propuse pentru lectură trebuie să clarifice 
conceptele de literație disciplinară, abilități socio-emoționale și învățare socio-emoțională. 
Oferim mai jos câteva exemple de texte, însă lista nu este exhaustivă: 

- Literația în abordare transdisciplinară și literația disciplinară. Strategii și cadre, ILA, 2017 
- Învățarea socio-emoțională (ÎSE) și abilitățile socio-emoționale (ASE) (CASEL, 2020) 
- Maurice J. Elias, Învățarea disciplinelor școlare și învățarea socio-emoțională, UNESCO, 

2003 
- Kovacs, M. (2015) Dezvoltarea competențelor de literație în toate disciplinele de studiu – 

un imperativ, în Consilierul de Lectură, anul I, numărul 2 

Poate fi folosit orice alt text care are un conținut similar. Scopul acestei activități este acela de a 
sprijini participanții la formare în dezvoltarea celor două competențe specifice (C1.1 și C1.2). 

b) Vizionați videoclipurile și clarificați termenii cheie: literația disciplinară, abilitățile socio-
emoționale/învățarea socio-emoțională 

Mențiune importantă pentru formatori: Videoclipurile pe care le propuneți spre vizionare trebuie 
să clarifice sau să aprofundeze înțelegerea conceptelor cheie de către participanții la formare. 
Oferim câteva exemple de videoclipuri în continuare, însă lista nu este exhaustivă: 

- Despre fundamentele învățării socio-emoționale: ÎSE 101 cu CASEL (disponibil la  
https://youtu.be/jgKNn-JcYPE)  

- Ce este literația disciplinară? (disponibil la https://youtu.be/fNSzK31V5lg). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiKncvL5pLqAhVAUBUIHU9SDssQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.literacyworldwide.org%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fwhere-we-stand%2Fila-content-area-disciplinary-literacy-strategies-frameworks.pdf%3Fsfvrsn%3De180a58e_6&usg=AOvVaw1Nvg9t7QiGjkjGAvdUOLZI
https://casel.org/fundamentals-of-sel/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x_iM55LqAhUoposKHZJeA2sQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.iaoed.org%2Fdownloads%2Fprac11e.pdf&usg=AOvVaw3zYep9JojKmwtsBvCvryVO
https://youtu.be/jgKNn-JcYPE
https://youtu.be/fNSzK31V5lg


27 
 

c) Dezbatere. Oferiți argumente pro sau contra pentru enunțul: Abilitățile care promovează 
învățarea disciplinelor școlare și învățarea socio-emoțională trebuie dezvoltate în mod 
explicit la fiecare nivel de clasă. 

d) Sarcini de portofoliu: 

Sarcina scrisă 1.1 Consultați descrierea abilităților socio-emoționale și a competențelor de 
literație disciplinară din secțiunea Resurse de mai jos.  Pornind de la felul în care înțelegeți literația 
disciplinară și abilitățile socio-emoționale, citiți cu atenție programa (națională/regională). 
Utilizați grila de analiză a programei din secțiunea Resurse de mai jos pentru a vă ghida în lectura 
programei. Identificați cel puțin trei elemente din această programă care vă permit să încorporați 
LD și ÎSE. Explicați relevanța acestor elemente pentru LD sau ÎSE. De ex.: În România, o 
competență generală stabilită în programa școlară de gimnaziu la disciplina Educație socială este: 
„Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice 
diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice.” În cadrul 
acestei competențe, profesorul poate în mod evident să sprijine dezvoltarea abilităților de 
relaționare ale elevilor (de exemplu: abilitățile de cooperare). În plus, pentru a investiga 
probleme, elevii au nevoie de abilități de literație disciplinară: cel puțin, citire cu înțelegere și 
discuții colaborative, dar și scriere pentru învățare. De aceea, dezvoltarea acestei competențe 
menționată în programa disciplinei Educație socială ar fi susținută de o abordare care înglobează 
ÎSE și LD. 

Sarcina scrisă 1.2. Figura de mai jos prezintă un model interactiv a șase procese de înțelegere. 
Folosiți figura de mai jos și descrierea capacităților LD din secțiunea Resurse de mai jos. Explicați 
relevanța și nevoia de a dezvolta abilitățile de literație disciplinară ale elevilor dumneavoastră. 
Vă rugăm să exemplificați prin cazuri specifice ale unor elevi (anonim), pentru a oferi o explicație 
clară. Puteți să prezentați cazul unui elev pe care l-ați avut la clasă în anii anteriori sau al unui 
elev din una din clasele la care predați în acest an școlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Un model interactiv a șase procese de înțelegere (Sursa: Buehl, 2017) 
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Mențiune importantă pentru formatori. Vă recomandăm să discutați imaginea din figura 2 cu 
participanții la cursul de formare. Poate doriți să subliniați:  

- interconexiunea proceselor de înțelegere; 
-  faptul că realizarea de conexiuni cu o schemă existentă (de exemplu: codificarea mentală 

a experiențelor) influențează și este influențată de procesele de adresare de întrebări, de 
crearea de imagini senzoriale, de realizarea de inferențe și de determinarea importanței 
a ceea ce citim;  

- faptul că sintetizarea noii învățări este influențată direct de adresarea întrebărilor, 
crearea de imagini senzoriale, realizarea de inferențe și determinarea importanței a ceea 
ce se citește, precum și indirect prin realizarea de conexiuni cu o schemă;  

- faptul că sintetizarea noii învățări are un impact direct asupra construirii de noi scheme 
(adică, în procesele viitoare de înțelegere, această învățare va facilita o mai bună stabilire 
a conexiunilor). 

Sarcina scrisă 1.3. Consultați informația din conceptualizarea competențelor de dezvoltare socio-
emoțională elaborată de CASEL (2020). Explicați relevanța și nevoia de a dezvolta abilitățile socio-
emoționale ale elevilor dumneavoastră. Vă rugăm să exemplificați prin cazuri specifice ale unor 
elevi (anonim), pentru a oferi o explicație clară. Puteți să prezentați cazul unui elev pe care l-ați 
avut la clasă în anii anteriori sau al unui elev din una din clasele la care predați în acest an școlar. 

 

Resurse pentru sarcinile scrise:  

- Grila de analiză a programei 
- Capacități LD și ÎSE 
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Resursă Modul 1: Grila de analiză a programei 
 

Enunțuri despre programa disciplinei predate Referire 
explicită 

Referire 
implicită 

Nu se face 
referire 

Programa încorporează literația ca focus specific și 
transdisciplinar. 

   

Programa încurajează o abordare integrantă a citit-
scrisului pentru învățare (ca tehnici de învățare de bază), 
inclusiv texte tipărite și media digitală. 

   

Programa încurajează în mod explicit predarea unor 
tehnici de înțelegere a textului din ce în ce mai 
sofisticate, în scopul stăpânirii textelor avansate tipărite 
sau multimodale, publicate în diverse medii. 

   

Programa încurajează recunoașterea diversității 
scopurilor pentru care citim și scriem și conștientizarea 
motivației, a punctelor tare și a nevoilor fiecărui elev. 

   

Programa stabilește standarde înalte pentru utilizarea 
creativă și critică a literației atât în mediul școlar, cât și 
extrașcolar. 

   

Programa oferă oportunități de învățare bazate pe texte 
în abordare individuală și prin cooperare (învățare prin 
cooperare, învățare între colegi) 

   

Programa oferă libertatea de a alege dintr-o gamă largă 
de materiale de citit și metode de predare diverse și 
interesante. 

   

Programa oferă îndrumare pentru evaluarea diagnostică, 
formativă și sumativă a nivelului de literație. 

   

Programa oferă îndrumare pentru detectarea timpurie a 
dificultăților de scris-citit și sprijinirea elevilor care 
întâmpină dificultăți. 

   

Programa permite predarea diferențiată în funcție de 
nivelul de pregătire al elevilor și abilitățile lor. 

   

Programa încurajează utilizarea unor strategii de învățare 
variate, inclusiv strategii metacognitive. 

   

Programa include sarcini active, interactive și 
participative, care dezvoltă auto-conștientizarea. 

   

Programa include sarcini active, interactive și 
participative, care dezvoltă conștientizarea socială. 

   

Programa include sarcini active, interactive și 
participative, care dezvoltă luarea deciziilor în mod 
responsabil. 

   

Programa include sarcini active, interactive și 
participative, care dezvoltă auto-gestionarea. 

   

Programa include sarcini active, interactive și 
participative, care dezvoltă abilitățile de relaționare. 
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Resursă Modul 1: Capacități LD și ÎSE 
 

Capacități LD 

CITIRE CU ÎNȚELEGERE 

Abilitatea de a se implica activ în lectura unor texte complexe, specifice disciplinei, pentru a dobândi o 
înțelegere mai profundă a disciplinei. Aceasta include capacitățile de 

• a utiliza cunoștințe specifice existente din disciplină pentru a stabili legături semnificative cu 
textul pentru a construi un „model mental” mai complet despre acest subiect 

• a căuta clarificarea vocabularului, expresiilor și conceptelor necunoscute, specifice disciplinei, 
întâlnite în text 

• a genera întrebări pentru a verifica înțelegerea textului și a dobândi cunoștințe specifice 
disciplinei 

• a deduce din text semnificații implicite și inferențe relevante pentru disciplina specifică 
• a formula predicții specifice disciplinei pe baza celor citite până la un moment dat, care au sens 

în contextul disciplinei și în concordanță cu tipul de text citit 
• a rezuma semnificațiile secvențelor de text pentru a consolida și aprofunda înțelegerea specifică 

disciplinei 
• a rezuma argumentul principal al unui text, recunoscând modul în care autorul a construit acele 

cunoștințe, în concordanță cu disciplina 
 

SCRIEREA PENTRU ÎNVĂȚARE 

Abilitatea de a utiliza scrisul în cadrul disciplinei pentru a sprijini și aprofunda înțelegerea conceptelor și 
ideilor cheie din cadrul disciplinei. Aceasta include capacitățile de 

• a utiliza vocabularul și structurile lingvistice specifice disciplinei în mod adecvat pentru a 
transmite înțelegerea disciplinară și a dezvolta gândirea disciplinară în scris 

• a selecta și utiliza în mod eficient organizatorii grafici pentru a sprijini gândirea specifică 
disciplinei 

• a formula în scris întrebări cheie specifice disciplinei pentru a stimula pe mai departe gândirea 
disciplinară 

• a folosi în mod eficient o serie de instrumente de proiectare și revizuire pentru a se asigura că 
scrierea este adecvată sarcinii specifice disciplinei și audienței 

• a realiza rezumate clare și precise ale conceptelor și ideilor care sunt în concordanță cu 
convențiile de scriere specifice disciplinei 

• a scrie paragrafe coerente pentru a dezvolta o idee sau întrebare care este în concordanță cu 
convențiile de scriere specifice disciplinei 

• a realiza un comentariu critic asupra unui text în care recunoaște perspectiva unică a autorului 
relevantă pentru disciplina specifică 
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DISCUȚII COLABORATIVE 

Abilitatea de a se angaja activ în discuții disciplinare pentru a aprofunda cunoștințele și înțelegerea 
specifice disciplinei. Aceasta include capacitățile de: 

• a folosi în mod eficient discuțiile colaborative pentru a clarifica vocabularul, expresiile și 
conceptele specifice disciplinei 

• a construi prin colaborare cu colegii pe cunoștințe specifice disciplinei pentru a menține 
discuțiile în cadrul disciplinei 

• a folosi un limbaj specific disciplinei pentru a genera rezumate clare și precise în colaborare, care 
aprofundează înțelegerea disciplinară 

• a formula raționamente specifice disciplinei, în colaborare, pentru a evalua, examina și reflecta 
în mod eficient la idei, concepte sau teorii în cadrul disciplinei 

• a colabora pentru a proiecta și revizui o sarcină folosind strategii specifice disciplinei 
• a colabora pentru a analiza modurile de gândire, abilitățile și instrumentele autorului 
• a colabora pentru a stabili importanța și funcțiile lecturilor semnificative 

 

Capacități de învățare socio-emoțională 

AUTO-CONȘTIENTIZARE 

Abilitățile de a înțelege propriile emoții, gânduri și valori și modul în care acestea influențează 
comportamentul în diferite contexte. Acestea includ capacități de a recunoaște punctele forte și 
limitările cu un sentiment bine întemeiat de încredere și scop. Mai specific: 

• Integrarea identităților personale și sociale 
• Identificarea valorilor personale, culturale și lingvistice 
• Identificarea emoțiilor proprii 
• Demonstrarea onestității și integrității 
• Conectarea sentimentelor, valorilor și gândurilor 
• Examinarea prejudecăților și părtinirii 
• Dobândirea sentimentului auto-eficienței 
• Demonstrarea mentalității de creștere 
• Dezvoltarea intereselor și simțului scopului 

 
ABILITĂȚI DE RELAȚIONARE 

Abilitățile de a stabili și menține relații sănătoase și de susținere și de a gestiona în mod eficient situații 
cu diverse persoane și grupuri. Acestea includ capacitățile de a comunica clar, de a asculta activ, de a 
coopera, de a lucra în colaborare pentru rezolvarea problemelor și de a negocia conflictele în mod 
constructiv, de a gestionare situații cu cerințe și oportunități sociale și culturale diferite, de a demonstra 
leadership și de a căuta sau oferi ajutor atunci când este necesar. Mai specific: 

• Comunicarea eficientă 
• Dezvoltarea unor relații pozitive 
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• Demonstrarea competenței culturale 
• Practicarea muncii în echipă și rezolvarea colaborativă a problemelor 
• Rezolvarea conflictelor în mod constructiv 
• Rezistența la presiunea socială negativă 
• Demonstrarea spiritului de conducere în grupuri 
• Căutarea sau oferirea de sprijin și ajutor atunci când este necesar 
• Apărarea drepturilor altora 
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Modulul 2: Modelul GROWE  
 

Obiective specifice ale formării: 

- Înțelegerea modelului GROWE și a conceptelor sale cheie (pedagogii metacognitive, 
practici de predare sociale, utilizarea textelor autentice în clasă, ucenicia cognitivă) 

- Exemplificarea textelor autentice care pot fi utilizate în clasă 

La finalul formării, participantul: 

- (C1.3) va explicita legătura dintre dezvoltarea LD și ASE, pe de o parte, și învățarea prin 
cooperare și pedagogia metacognitivă, pe de altă parte  

- (C2.3) va utiliza texte autentice relevante pentru dezvoltarea LD și ASE 

Instrucțiuni pentru participanți/tipuri de activități de învățare 

a) Citiți textele și parcurgeți activitățile de comprehensiune a textului (pedagogii 
metacognitive, practici de predare sociale, utilizarea textelor autentice în clasă, ucenicia 
cognitivă) 

Mențiune importantă pentru formatori: Textele propuse pentru lectură trebuie să explice 
conceptele de literație disciplinară, abilități socio-emoționale și învățare socio-emoțională. 
Oferim câteva exemple de texte mai jos, însă lista nu este exhaustivă: 

- Mevarech, Z. și B. Kramarski (2014), Matematică critică pentru o societate inovatoare: 
Rolul pedagogiilor metacognitive, http://dx.doi.org/10.1787/9789264223561-en, 
secțiunile Ce este metacogniția?, Pedagogii metacognitive, și Efectele pedagogiilor 
metacognitive asupra abilităților socio-emoționale 

- Bromley, M. (2019) Feedback, metacogniție și alte intervenții. Disponibil la: https://www.sec-
ed.co.uk/knowledge-bank/feedback-metacognition-and-other-interventions/       

- Dennen, V. P. and Burner, K. J. (2008) Modelul uceniciei cognitive în practica educațională 
Disponibil la: 
https://faculty.weber.edu/eamsel/Classes/Projects%20and%20Research%20(4800)/Teaching%2
0and%20Learning/Dennen%20&%20Burner%20(2008).pdf    

- Loveless, B. (2022): Teoria dezvoltării sociale: Ghid complet. Disponibil la: 
https://www.educationcorner.com/social-learning-theory-guide.html  

- Kovacs, M. (2012) Metacogniția și dezvoltarea competenței de a învăța. Aspecte practice 
și implicații curriculare. Perspective, anul XIII, numărul 2(25) 

- Predarea pentru învățare cu sens: O analiză a studiilor privind învățarea bazată pe 
investigație și învățarea prin cooperare extras din capitolul scris de Darling-Hammond, 
L., Barron, B., Pearson, P. D., Schoenfeld, A. H., Stage, E. K., Zimmerman, T. D., Cervetti, 
G. N. and Tilson, J. L. (2008) Powerful Learning: What we know about teaching for 
understanding. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/critical-maths-for-innovative-societies/what-is-metacognition_9789264223561-6-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/critical-maths-for-innovative-societies/metacognitive-pedagogies_9789264223561-7-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/critical-maths-for-innovative-societies/the-effects-of-metacognitive-pedagogies-on-social-and-emotional-skills_9789264223561-10-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/critical-maths-for-innovative-societies/the-effects-of-metacognitive-pedagogies-on-social-and-emotional-skills_9789264223561-10-en
https://www.sec-ed.co.uk/knowledge-bank/feedback-metacognition-and-other-interventions/
https://www.sec-ed.co.uk/knowledge-bank/feedback-metacognition-and-other-interventions/
https://faculty.weber.edu/eamsel/Classes/Projects%20and%20Research%20(4800)/Teaching%20and%20Learning/Dennen%20&%20Burner%20(2008).pdf
https://faculty.weber.edu/eamsel/Classes/Projects%20and%20Research%20(4800)/Teaching%20and%20Learning/Dennen%20&%20Burner%20(2008).pdf
https://www.educationcorner.com/social-learning-theory-guide.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip1snK0pPqAhWRuIsKHafQA5I4ChAWMAB6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Ffiles.eric.ed.gov%2Ffulltext%2FED539399.pdf&usg=AOvVaw3wB9khUt8W-WWm4wvqvF2N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip1snK0pPqAhWRuIsKHafQA5I4ChAWMAB6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Ffiles.eric.ed.gov%2Ffulltext%2FED539399.pdf&usg=AOvVaw3wB9khUt8W-WWm4wvqvF2N
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- Somers-Arthur, J. (fără dată): Ce este un text autentic? Și De ce l-aș utiliza la clasă? Disponibil 
la: www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf 

- Somers-Arthur, J. (fără dată):  Utilizarea textelor autentice pentru creșterea nivelului de 
implicare și învățare la elevi. Disponibil la:   

- www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText_DeeperLearning.pdf  
- Case, A. (2012): Utilizarea textelor autentice în clasă: avantaje și dezavantaje. Disponibil 

la: https://www.usingenglish.com/articles/advantages-disadvantages-using-authentic-
texts-in-class.html 

- Edutopia. (2019) Importanța relaționării la școală.  Videoclip disponibil la: 
https://youtu.be/kzvm1m8zq5g  

b) Clarificați termenii cheie: discutați reprezentarea vizuală a modelului GROWE pentru a 
clarifica legătura dintre: pedagogie metacognitivă, învățare prin cooperare, text autentic 

c) Dezbatere. Aduceți argumente pro sau contra pentru enunțul: Fără utilizarea textelor 
autentice în clasă, profesorul nu poate să prezinte perspective diferite asupra unei 
probleme. 

d) Sarcini de portofoliu: 

Sarcina scrisă 2.1. Scrieți un text reflexiv scurt în care să explicați modelul GROWE. Axați-vă 
pe relația dintre termenii cheie. 

Sarcina scrisă 2.2. 

a) Alegeți un text autentic pe care l-ați prezenta elevilor dumneavoastră. Explicați adecvarea 
textului pentru programă și cum îl veți folosi în scopul dezvoltării LD și ASE ale elevilor. (Puteți 
să faceți referire la modelul GROWE.) Vă rugăm să aveți în vedere definiția textului autentic 
din Glosar. 

b) După ce ați utilizat textul autentic în clasă, scrieți trei paragrafe de natură reflexivă despre 
experiența dumneavoastră și reacțiile elevilor. 

 

Resurse pentru sarcinile scrise:   

- Reprezentarea grafică a modelului GROWE 
- Exemple de texte autentice aparținând diferitelor discipline (vor fi oferite de către 

formatori); de exemplu, pentru lecțiile de limba engleză, a se vedea 
https://www.tweentribune.com/. 
  

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText.pdf
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7581/urlt/AuthenticText_DeeperLearning.pdf
https://www.usingenglish.com/articles/advantages-disadvantages-using-authentic-texts-in-class.html
https://www.usingenglish.com/articles/advantages-disadvantages-using-authentic-texts-in-class.html
https://youtu.be/kzvm1m8zq5g
https://www.tweentribune.com/
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Modulul 3: Evaluarea învățării în GROWE 
 

Obiective specifice ale formării: 

- Aprofundarea înțelegerii evaluării pentru învățare/ evaluării formative 
- Pregătirea participanților pentru acțiune cercetare (observarea elevilor, evaluarea și 

identificarea dificultăților întâmpinate de elevi la dezvoltarea DL – mai exact: înțelegerea/ 
comprehensiunea textului, scrisul pentru învățare și discuțiile colaborative în cadrul 
disciplinei – și ASE – mai exact, auto-conștientizarea și abilitățile de relaționare) 

La finalul formării, participantul: 

- (C3.1) va crea instrumente de evaluare formativă relevante pentru a oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale elevilor 

- (C3.2) va utiliza strategii de evaluare formativă relevante pentru a oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale elevilor 

- (C3.3) va facilita autoevaluarea și interevaluarea elevilor în ceea ce privește LD și ASE 
- (C4.1) va analiza și interpreta datele obținute prin evaluarea elevilor;  

 

Instrucțiuni pentru participanți/tipuri de activități de învățare 

a) Vizionați prezentarea TEDx susținută de John Hattie și gândiți-vă care dintre 
caracteristicile profesorului și ale predării de succes pot fi utilizate în cadrul evaluării 
formative. 
TEDx Talks (2013). Ce determină succesul obținut de atât de mulți profesori și școli?  John 
Hattie la TEDx Norrkoping. Disponibil la: https://youtu.be/rzwJXUieD0U 

b) Cercetare: Ce este evaluarea formativă (EF)? Folosiți resursele recomandate pentru a 
explora conceptul de EF și pregătiți un organizator grafic pentru a explica felul în care 
înțelegeți dumneavoastră EF. 

Mențiune importantă pentru formatori: Oferiți-le participanților câteva resurse pentru a 
începe explorarea conceptului de EF. Oferim câteva exemple de resurse mai jos, însă lista nu 
este exhaustivă: 

- Cambridge Assessment International Education (fără dată). Introducere în evaluarea 
formativă. Disponibil la: https://cambridge-community.org.uk/professional-
development/gswafl/index.html  

- William, D. (2018b) Ce înțelegem prin evaluarea pentru învățare? Disponibil la: 
https://youtu.be/q-myBw36_DA 

- Hattie, J. și Timperley, H. (2007), Importanța feedback-ului (The Power of Feedback), 
Review of Educational Research, 77(1), pag. 81-112. 

https://youtu.be/rzwJXUieD0U
https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswafl/index.html
https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswafl/index.html
https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswafl/index.html
https://cambridge-community.org.uk/professional-development/gswafl/index.html
https://youtu.be/q-myBw36_DA
https://youtu.be/q-myBw36_DA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD6Pj-2pXqAhVptIsKHRlLCSEQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.columbia.edu%2F%7Emvp19%2FETF%2FFeedback.pdf&usg=AOvVaw0H2jV6efddxA7fab2Gi2A5
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c) Sinergii între LD și ÎSE. Recitiți descrierea capacităților pentru LD și ÎSE. Identificați posibile 
perechi între o capacitate LD și o capacitate ÎSE care, împreună, sprijină progresul în 
învățare în cadrul disciplinei dvs. De exemplu, „a folosi în mod eficient discuțiile 
colaborative pentru a clarifica vocabularul, expresiile și conceptele specifice disciplinei” 
(LD: Discuții colaborative) s-ar combina bine cu „dezvoltarea unor relații pozitive” (ÎSE: 
Abilități de relaționare), deoarece abilitățile SE necesare pentru a sprijini interacțiuni 
eficiente ar ajuta la consolidarea discuției colaborative specifice disciplinei. Prezentați-vă 
ideile. 

d) Discutați despre instrumentele și strategiile de evaluare formativă pe care le-ați folosit cu 
succes în predare pentru a sprijini învățarea. Discutați cum ar putea fi acestea aplicate în 
cadrul modelului GROWE. 

e) Sarcini de portofoliu: 

Sarcina scrisă 3.1 

Consultați schițele de portret din secțiunea Resurse a acestui modul. Creați un instrument 
adecvat de autoevaluare/ interevaluare. Acesta trebuie să faciliteze oferirea feedback-ului 
pentru elevi privind progresul lor în dobândirea unei competențe specifice de LD (înțelegerea 
textului citit, scrierea în scopul învățării și discuții colaborative în cadrul disciplinei) și/ sau al ÎSE 
(auto-conștientizarea și abilitățile de relaționare). Instrumentul de evaluare suficient de specific 
pentru a vă oferi informații despre învățarea elevilor dvs. în cadrul disciplinei pe care o predați. 

Prezentați argumente care să justifice felul în care instrumentul le va oferi elevilor informația pe 
care trebuie să o înțeleagă: 

• cât de bine lucrează; 
• încotro se îndreaptă; 
• cum pot să ajungă în acel punct. 

Sarcina 3.2 

Folosiți instrumentul creat la sarcina 3.1 în scopul oferirii de feedback elevilor privind progresul 
lor în dobândirea unei competențe specifice de LD (înțelegerea textului citit, scrierea în scopul 
învățării și discuții colaborative în cadrul disciplinei) și/sau al ÎSE (auto-conștientizarea și abilitățile 
de relaționare)  

Documentați aplicarea instrumentului printr-un mijloc digital (video, audio sau imagini) și 
prezentați o evaluare a gradului de eficiență. 

Evaluarea trebuie să țină cont de: 

• cât de relevant a fost feedback-ul oferit cu ajutorul instrumentului, atât pentru 
dumneavoastră, cât și pentru elevi; 

• necesitatea unor modificări la instrument sau la aplicarea sa, pentru a-i crește relevanța 
pe viitor. 
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Puteți adăuga la evaluarea dumneavoastră și impresii ale elevilor despre această experiență, 
folosind interviuri video scurte cu elevii, individuale sau de grup. 

NB: Puteți să vă prezentați evaluarea sub forma unui podcast sau a unei conversații profesionale 
între dumneavoastră și formator. 

Sarcina scrisă 3.3 

Analizați și interpretați informația obținută prin sarcina 3.2. Alegeți competențele specifice de LD 
și ASE pe care intenționați să le abordați în acțiunea cercetare pe care o veți realiza. 

 

Resurse pentru formatori: 

- Exemple de instrumente de evaluare care pot fi copiate din Ghidul pentru integrarea 
evaluării formative accesibil la  https://www.solutiontree.com/free-
resources/assessment/hefa  

- Wiliam, D. (2016) Leadership pentru învățarea profesorilor: Crearea unei culturi în care 
profesorii se dezvoltă profesional și astfel toți elevii reușesc. West Palm Beach, Fl: 
Learning Sciences International. 

- Wiliam, D. (2018a) Integrarea evaluării formative. Ediția a 2-a. Bloomington: Solution Tree 
Press. 

- Văcărețu, A.-S., Proal, H. (2016) Evaluarea competențelor dezvoltate la elevi prin 
cercetare matematică – ghid pentru profesori.  Disponibil la: 
http://matlanproject.weebly.com/uploads/4/2/9/1/42916225/evaluarea_competen%C
8%9Belor_dezvoltate_elevilor_prin_cercetare_matematic%C4%83_final.pdf (Accesat: 
17.06.2022). 

 
Resurse pentru sarcinile scrise:   

Schițe de portret – Descriptori de performanță LD și ÎSE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.solutiontree.com/free-resources/assessment/hefa
https://www.solutiontree.com/free-resources/assessment/hefa
http://matlanproject.weebly.com/uploads/4/2/9/1/42916225/evaluarea_competen%C8%9Belor_dezvoltate_elevilor_prin_cercetare_matematic%C4%83_final.pdf
http://matlanproject.weebly.com/uploads/4/2/9/1/42916225/evaluarea_competen%C8%9Belor_dezvoltate_elevilor_prin_cercetare_matematic%C4%83_final.pdf
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Resursă Modul 3: Schițe de portret– Descriptori de performanță LD și ÎSE 
 

Auto-conștientizare 

EXCELENT  Nivelurile 9 - 10 

Elevul are o înțelegere foarte bine dezvoltată a identității sale personale și a modului în care se 
încadrează în familie, comunitate și lumea largă. Înțelege foarte bine punctele tari și limitările sale 
personale, culturale și lingvistice. E capabil să identifice și să descrie o varietate de emoții gradate 
ale sale și alte altora cu un grad foarte ridicat de încredere și acuratețe, demonstrând o înțelegere 
clară a modului în care acest proces poate informa gândirea și influența relațiile. Demonstrează un 
sentiment foarte bine dezvoltat de încredere și scop, legat de un concept de sine pozitiv. 
Demonstrează o mentalitate de creștere foarte puternică, ceea ce îi permite să construiască pe 
punctele sale forte și să persiste în fața provocărilor. 

BINE Nivelurile 6 - 8 

Elevul are o înțelegere bine dezvoltată a identității personale și a modului în care se încadrează în 
familie, comunitate și lumea largă. Înțelege bine punctele tari și limitările sale personale, culturale 
și lingvistice. E capabil să identifice și să descrie o varietate de emoții gradate ale sale și ale altora 
cu un grad mare de încredere și acuratețe, demonstrând înțelegerea modului în care acest proces 
poate informa gândirea și influența relațiile. Demonstrează un sentiment bine dezvoltat de 
încredere și scop, legat de un concept de sine pozitiv. Demonstrează o mentalitate de creștere 
puternică, ceea ce îi permite să construiască pe punctele forte și să persiste în fața provocărilor. 
 

SATISFĂCĂTOR Nivelurile 3 – 5 

Elevul înțelege identitatea personală și modul în care se încadrează în familie, comunitate și lumea 
largă. Înțelege punctele tari și limitările sale personale, culturale și lingvistice. E capabil să identifice 
și să descrie o varietate de emoții gradate ale sale și ale altora cu încredere și acuratețe, câteodată 
demonstrând înțelegerea modului în care acest proces poate informa gândirea și influența relațiile. 
Demonstrează un sentiment de încredere și scop, legat de un concept de sine pozitiv. Demonstrează 
mentalitate de creștere suficientă, ceea ce îi permite să construiască pe punctele forte și să persiste 
în fața provocărilor. 

ÎNCEPĂTOR Nivelurile 1 - 2 

Elevul are o înțelegere de bază a identității personale și a modului în care se încadrează în familie, 
comunitate și lumea largă. Are o înțelegere de bază a punctele tari și limitările sale personale, 
culturale și lingvistice. E câteodată capabil să identifice și să descrie o varietate de emoții gradate 
ale sale și ale altora cu încredere și acuratețe, demonstrând înțelegere incipientă a modului în care 
acest proces poate informa gândirea și influența relațiile. Demonstrează la nivel de bază sentimente 
de încredere și scop, legat de un concept de sine mai degrabă pozitiv. Demonstrează mentalitate 
de creștere incipientă, ceea ce îi permite câteodată să construiască pe punctele forte și să persiste 
câteodată în fața provocărilor. 
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Abilități de relaționare 

EXCELENT  Nivelurile 9 - 10 

Abilitățile de comunicare ale elevului sunt extrem de eficiente. E capabil să stabilească și să mențină 
relații consecvent pozitive, respectuoase și să gestioneze situații în diferite grupuri cu un nivel 
ridicat de înțelegere și empatie. Atunci când lucrează împreună cu ceilalți, participă și contribuie în 
mod consecvent, colaborând foarte bine pentru a atinge obiectivele grupului și asumându-și un rol 
de conducere în depășirea dificultăților și a dezacordurilor. E capabil să folosească o serie de 
strategii pentru a rezista presiunilor nedorite și e capabili să pledeze cu încredere pentru propriile 
nevoi și nevoile altora. 

BINE Nivelurile 6 - 8 

Abilitățile de comunicare ale elevului sunt eficiente. E capabil să stabilească și să mențină relații 
pozitive, respectuoase și să gestioneze situații în diferite grupuri cu un nivel bun de înțelegere și 
empatie. Atunci când lucrează împreună cu ceilalți, participă și contribuie productiv, ajutând pro-
activ la atingerea obiectivelor grupului și la depășirea dificultăților și a dezacordurilor. E capabil să 
reziste presiunilor nedorite și e capabili să pledeze cu încredere pentru propriile nevoi și nevoile 
altora. 

SATISFĂCĂTOR Nivelurile 3 – 5 

Elevul este în mare parte capabil să-și articuleze clar gândurile și ideile și să asculte activ. E capabil 
în mare parte să stabilească și să mențină relații pozitive, respectuoase și să gestioneze situații, în 
mare parte, în diferite grupuri cu o anumită înțelegere și empatie. Atunci când lucrează împreună 
cu ceilalți, în mare parte participă și contribuie productiv, ajutând pro-activ în mare parte la 
atingerea obiectivelor grupului și se poate implica în depășirea dificultăților și a dezacordurilor. E 
capabil în mare parte să reziste presiunilor nedorite și e capabil să pledeze pentru propriile nevoi și 
nevoile altora. 

ÎNCEPĂTOR Nivelurile 1 - 2 

Elevul este câteodată capabil să-și articuleze destul de clar gândurile și ideile și să asculte activ. 
Începe să fie capabil să stabilească și să mențină relații pozitive, respectuoase și câteodată e capabil 
să gestioneze situații în diferite grupuri cu o anumită înțelegere și empatie. Atunci când lucrează 
împreună cu ceilalți, câteodată participă și contribuie productiv, ajutând câteodată la atingerea 
obiectivelor grupului și câteodată se poate implica în depășirea dificultăților și a dezacordurilor. E 
capabil câteodată să reziste presiunilor nedorite și câteodată e capabil să pledeze pentru propriile 
nevoi și nevoile altora. 

 

  



40 
 

 

Citire cu înțelegere 

EXCELENT  Nivelurile 9 - 10 

Elevul demonstrează în mod constant capacitatea de a activa cunoștințele anterioare, dacă este 
necesar, identificând legături semnificative cu textul disciplinar cu niveluri ridicate de încredere. E 
capabil să folosească o gamă largă de strategii care îi permit să clarifice vocabularul, expresiile și 
conceptele disciplinare foarte eficient. E capabil să-și formuleze propriile întrebări disciplinare ca 
răspuns la un text cu ușurință semnificativă, consolidându-și astfel înțelegerea textului. E capabil să 
deducă cu pricepere semnificațiile implicite din textele disciplinare, demonstrând înțelegere 
considerabilă. Toate predicțiile pe care le face, pe baza a ceea ce a citit, sunt extrem de semnificative 
în cadrul disciplinei și sunt în concordanță cu tipul textului. E capabil în mod constant să identifice 
conținuturile esențiale în secțiunile unui text pentru a realiza rezumate foarte precise și pertinente. 
E capabil să identifice argumentul principal al autorului într-un text cu un grad foarte ridicat de 
acuratețe și înțelegere foarte bună. 

BINE Nivelurile 6 - 8 

Elevul de regulă demonstrează capacitatea de a activa cunoștințele anterioare, dacă este necesar, 
identificând cu încredere legături semnificative cu textul disciplinar. E capabil să folosească o gamă 
largă de strategii care îi permit să clarifice vocabularul, expresiile și conceptele disciplinare eficient. 
E capabil să-și formuleze propriile întrebări disciplinare ca răspuns la un text cu ușurință, 
consolidându-și astfel înțelegerea textului. E capabil să deducă cu pricepere semnificațiile implicite 
din textele disciplinare, demonstrând o bună înțelegere. Toate predicțiile pe care le face, pe baza a 
ceea ce a citit, sunt semnificative în cadrul disciplinei și sunt în concordanță cu tipul textului. E 
deseori capabil să identifice conținuturile esențiale în secțiunile unui text pentru a realiza rezumate 
precise. E capabil să identifice argumentul principal al autorului într-un text cu un grad ridicat de 
acuratețe și înțelegere bună.  

SATISFĂCĂTOR Nivelurile 3 – 5 

Elevul deseori demonstrează capacitatea de a activa cunoștințele anterioare, dacă este necesar, 
identificând legături semnificative cu textul disciplinar. E capabil să folosească câteva strategii care 
îi permit să clarifice vocabularul, expresiile și conceptele disciplinare. E capabil să-și formuleze 
propriile întrebări disciplinare ca răspuns la un text cu un anumit grad de autonomie, contribuind 
astfel la înțelegerea textului. E capabil să deducă semnificațiile implicite din textele disciplinare. 
Predicțiile pe care le face, pe baza a ceea ce a citit, sunt în mare parte semnificative în cadrul 
disciplinei și în mare parte în concordanță cu tipul textului. E capabil să identifice conținuturile 
esențiale în secțiunile unui text pentru a realiza rezumate suficient de precise. E capabil să identifice 
argumentul principal al autorului într-un text cu acuratețe. 

ÎNCEPĂTOR Nivelurile 1 - 2 

Elevul câteodată demonstrează capacitatea de a activa cunoștințele anterioare, dacă este necesar, 
și începe să fie capabil să identifice legături semnificative între acestea și textul disciplinar. E 
câteodată capabil să folosească strategii care îi permit să clarifice vocabularul, expresiile și 
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conceptele disciplinare. E capabil să-și formuleze propriile întrebări disciplinare ca răspuns la un 
text cu ajutor, începând astfel să demonstreze înțelegerea textului. Începe să fie capabil să deducă 
semnificațiile implicite din textele disciplinare, deseori având nevoie de sprijin. Predicțiile pe care 
le face, pe baza a ceea ce a citit, sunt câteodată semnificative în cadrul disciplinei și câteodată în 
concordanță cu tipul textului. E capabil câteodată să identifice conținuturile esențiale în secțiunile 
unui text pentru a realiza rezumate. E capabil să identifice argumentul principal al autorului într-un 
text parțial cu acuratețe. 

 

  



42 
 

Scriere pentru învățare 

EXCELENT  Nivelurile 9 - 10 

Atunci când scrie, elevul este capabil în mod constant să folosească vocabularul specific disciplinei 
cu precizie, cu o înțelegere foarte bună a conotațiilor specifice disciplinei acolo unde este relevant; 
folosește o gamă foarte largă de trăsături stilistice adecvate disciplinei cu foarte multă pricepere și 
control. Are o înțelegere foarte bună a modului de utilizare a organizatorilor grafici pentru a sprijini 
gândirea specifică disciplinei și poate selecta cu multă încredere pe cele potrivite pentru o anumită 
sarcină. Elevul demonstrează în mod constant o foarte mare curiozitate disciplinară, reflectată în 
capacitatea sa de a formula întrebări extrem de pertinente, de mare impact în deschiderea gândirii. 
Are o înțelegere foarte bună a faptului că scrierea este un proces și poate folosi o gamă foarte largă 
de instrumente de proiectare disciplinară și de revizuire, în mod foarte eficient, pentru a se asigura 
că scrierea este adecvată sarcinii și publicului. Poate folosi convențiile de scriere specifice disciplinei 
foarte încrezător pentru a rezuma conceptele și ideile disciplinare și pentru a dezvolta cu succes idei 
și întrebări specifice. Are o înțelegere solidă a relației dintre autor, public, scop și sarcină, care îi 
permite o abordare critică extinsă a unui text disciplinar. 

BINE Nivelurile 6 - 8 

Atunci când scrie, elevul este frecvent capabil să folosească vocabularul specific disciplinei cu 
precizie, cu o înțelegere bună a conotațiilor specifice disciplinei acolo unde este relevant; folosește 
o gamă largă de trăsături stilistice adecvate disciplinei cu pricepere și control. Are o înțelegere bună 
a modului de utilizare a organizatorilor grafici pentru a sprijini gândirea specifică disciplinei și poate 
selecta cu încredere pe cele potrivite pentru o anumită sarcină. Elevul demonstrează frecvent o 
mare curiozitate disciplinară, reflectată în capacitatea sa de a formula întrebări pertinente, de 
impact în deschiderea gândirii. Are o înțelegere bună a faptului că scrierea este un proces și poate 
folosi o gamă largă de instrumente de proiectare disciplinară și de revizuire, în mod eficient, pentru 
a se asigura că scrierea este adecvată sarcinii și publicului. Poate folosi cu încredere convențiile de 
scriere specifice disciplinei pentru a rezuma conceptele și ideile disciplinare și pentru a dezvolta cu 
succes idei și întrebări specifice. Are o înțelegere solidă a relației dintre autor, public, scop și sarcină, 
care îi permite o abordare critică extinsă a unui text disciplinar. 
 

SATISFĂCĂTOR Nivelurile 3 – 5 

Atunci când scrie, elevul este în mare parte capabil să folosească vocabularul specific disciplinei cu 
precizie și înțelege conotațiile specifice disciplinei acolo unde este relevant; folosește o gamă de 
trăsături stilistice adecvate disciplinei cu suficientă pricepere și control. Are o înțelegere suficientă 
a modului de utilizare a organizatorilor grafici pentru a sprijini gândirea specifică disciplinei și poate 
selecta cu suficientă încredere pe cele potrivite pentru o anumită sarcină. Elevul poate demonstra 
curiozitate disciplinară, reflectată în capacitatea sa de a formula întrebări câteodată pertinente, 
care pot stârni gândire. Are o înțelegere suficientă a faptului că scrierea este un proces și poate 
folosi diverse instrumente de proiectare disciplinară și de revizuire pentru a se asigura în mare parte 
că scrierea este adecvată sarcinii și publicului. Poate folosi în mare parte cu încredere convențiile 
de scriere specifice disciplinei pentru a rezuma conceptele și ideile disciplinare și pentru a dezvolta 
idei și întrebări specifice, câteodată cu succes. Are o înțelegere suficientă a relației dintre autor, 
public, scop și sarcină, care îi permite o abordare critică a unui text disciplinar. 
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ÎNCEPĂTOR Nivelurile 1 - 2 

Atunci când scrie, elevul este câteodată capabil să folosească vocabularul specific disciplinei cu 
precizie și câteodată înțelege conotațiile specifice disciplinei acolo unde este relevant; începe să 
folosească trăsături stilistice adecvate disciplinei cu pricepere și control incipiente. Are o înțelegere 
de bază a modului de utilizare a organizatorilor grafici pentru a sprijini gândirea specifică disciplinei 
și câteodată poate selecta cu încredere pe cele potrivite pentru o anumită sarcină. Elevul poate 
demonstra câteodată curiozitate disciplinară, formulând câteodată întrebări care pot stârni 
gândire. Începe să înțeleagă faptul că scrierea este un proces și poate folosi câteva instrumente de 
proiectare disciplinară și de revizuire. Scrierea sa este câteodată adecvată sarcinii și publicului. 
Poate folosi câteodată convențiile de scriere specifice disciplinei pentru a rezuma conceptele și 
ideile disciplinare și pentru a dezvolta idei și întrebări specifice, câteodată cu succes. Are o 
înțelegere incipientă a relației dintre autor, public, scop și sarcină, care îi permite să înceapă o 
abordare critică a unui text disciplinar. 
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Discuții colaborative 

EXCELENT  Nivelurile 9 - 10 

În discuțiile colaborative, elevul este în mod constant capabil să ajute la explicarea și elucidarea 
vocabularului, a expresiilor și a conceptelor specifice disciplinei foarte eficient, ascultând și 
construind foarte productiv pe contribuțiile altor elevi. Atunci când e relevant, e capabil să activeze 
cunoștințe prealabile extrem de pertinente, ajutând grupul la aprofundarea înțelegerii disciplinei. 
Poate elabora, împreună cu alți elevi, rezumate de argumente foarte clare și foarte pertinente, 
folosind terminologia specifică disciplinei cu mare acuratețe. E capabil să construiască 
raționamente specifice disciplinei foarte eficient în discuțiile cu alți elevi, ajutând grupul la 
aprofundarea evaluării, examinării și reflecției asupra ideilor, conceptelor și teoriilor, răspunzând 
foarte constructiv la contribuțiile altor elevi. Demonstrează o abilitate foarte bună de a proiecta și 
revizui sarcinile împreună cu alți elevi, folosind o gamă foarte largă de strategii specifice disciplinei. 
E capabil în mod constant să împărtășească informații foarte utile care construiesc o înțelegere mai 
profundă a scopului unui autor și a modului în care autorul a atins acest scop. Contribuie în mod 
constant la discuții care informează gândirea și înțelegerea specifice disciplinei, susținute de 
interacțiunea cu textele. 
 

BINE Nivelurile 6 - 8 

În discuțiile colaborative, elevul este frecvent capabil să ajute la explicarea și elucidarea 
vocabularului, a expresiilor și a conceptelor specifice disciplinei în mod eficient, ascultând și 
construind productiv pe contribuțiile altor elevi. Atunci când e relevant, e capabil să activeze 
cunoștințe prealabile pertinente, ajutând grupul la aprofundarea înțelegerii disciplinei. Poate 
elabora, împreună cu alți elevi, rezumate de argumente clare și pertinente, folosind terminologia 
specifică disciplinei cu acuratețe. E capabil să construiască raționamente specifice disciplinei 
eficient în discuțiile cu alți elevi, ajutând grupul la aprofundarea evaluării, examinării și reflecției 
asupra ideilor, conceptelor și teoriilor, răspunzând constructiv la contribuțiile altor elevi. 
Demonstrează o abilitate bună de a proiecta și revizui sarcinile împreună cu alți elevi, folosind o 
gamă largă de strategii specifice disciplinei. E capabil frecvent să împărtășească informații utile care 
construiesc o înțelegere mai profundă a scopului unui autor și a modului în care autorul a atins acest 
scop. Contribuie frecvent la discuții care informează gândirea și înțelegerea specifice disciplinei, 
susținute de interacțiunea cu textele. 

SATISFĂCĂTOR Nivelurile 3 – 5 

În discuțiile colaborative, elevul este capabil să ajute la explicarea și elucidarea majorității 
vocabularului, a expresiilor și a conceptelor specifice disciplinei, ascultând și construind câteodată 
pe contribuțiile altor elevi. Atunci când e relevant, e capabil să activeze câteva cunoștințe prealabile, 
ajutând grupul la aprofundarea înțelegerii disciplinei. Poate elabora, împreună cu alți elevi, 
rezumate de argumente în mare parte clare și pertinente, folosind terminologia specifică disciplinei 
cu suficientă acuratețe. E în mare parte capabil să construiască raționamente specifice disciplinei 
eficient în discuțiile cu alți elevi, ajutând grupul la aprofundarea evaluării, examinării și reflecției 
asupra ideilor, conceptelor și teoriilor, răspunzând în mare parte constructiv la contribuțiile altor 
elevi. Demonstrează suficientă abilitate de a proiecta și revizui sarcinile împreună cu alți elevi, 
folosind o gamă suficient de largă de strategii specifice disciplinei. E capabil frecvent să 
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împărtășească unele informații utile care construiesc o înțelegere mai profundă a scopului unui 
autor și a modului în care autorul a atins acest scop. Contribuie în mare parte constructiv la discuții 
care informează gândirea și înțelegerea specifice disciplinei, susținute de interacțiunea cu textele. 

ÎNCEPĂTOR Nivelurile 1 - 2 

În discuțiile colaborative, elevul este câteodată capabil să ajute la explicarea și elucidarea 
vocabularului, a expresiilor și a conceptelor specifice disciplinei, câteodată ascultând și construind 
pe contribuțiile altor elevi. Atunci când e relevant, începe să fie capabil să activeze cunoștințe 
prealabile, ajutând grupul la aprofundarea înțelegerii disciplinei. Poate câteodată elabora, 
împreună cu alți elevi, rezumate de argumente, folosind unii termeni specifici disciplinei cu 
acuratețe. Începe să fie capabil să construiască raționamente specifice disciplinei eficient în 
discuțiile cu alți elevi, ajutând grupul la aprofundarea evaluării, examinării și reflecției asupra ideilor, 
conceptelor și teoriilor, răspunzând câteodată constructiv la contribuțiile altor elevi. Începe să 
demonstreze abilitatea de a proiecta și revizui sarcinile împreună cu alți elevi, folosind strategii 
specifice disciplinei. E câteodată capabil să împărtășească idei care construiesc o înțelegere mai 
profundă a scopului unui autor și a modului în care autorul a atins acest scop. Contribuie câteodată 
constructiv la discuții care informează gândirea și înțelegerea specifice disciplinei, susținute de 
interacțiunea cu textele. 
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Modulul 4: Strategii de predare și învățare GROWE 
 

Obiective specifice ale formării:  

- exemplificarea strategiilor relevante pentru modelul GROWE  
- facilitarea alegerii strategiilor adecvate pentru nevoile de dezvoltare a LD și ÎSE ale elevilor 

(identificate în cadrul Modulului 3) 

La finalul formării, participantul: 

- (C2.2) va aplica o gamă diversă de strategii de predare relevante pentru dezvoltarea LD și 
ASE 

- (C2.3) va utiliza texte autentice relevante pentru dezvoltarea LD și ASE 
- (C3.2) va utiliza strategii de evaluare formativă relevante pentru a oferi feedback și a 

evalua LD și ASE ale elevilor 
- (C4.2) va lua decizii informate cu privire la propriile practici de predare pentru dezvoltarea 

eficientă a LD și ASE ale elevilor 

Instrucțiuni pentru participanți/tipuri de activități de învățare 

a) Participați la lecțiile demonstrative oferite de formator și reflectați la experiența 
dumneavoastră atât în calitate de persoană care învață (elev/student), cât și de pedagog. 

Mențiune importantă pentru formatori: Lecția demonstrativă trebuie să aibă un nivel de 
dificultate adecvat participanților la curs (în calitate de adulți, dar și de profesioniști). La 
Modulul 5 găsiți un plan de lecție (Un exemplu de plan de lecție GROWE, Prietenii. Viața 
ascunsă a copacilor) care poate fi planul lecției demonstrative.   Formatorul trebuie să includă 
în demonstrație cel puțin trei strategii - câte una din fiecare categorie de mai jos: 

1. Strategii de comprehensiune 
- Interogarea autorului; pentru descrierea strategiei, consultați 

https://www.readingrockets.org/strategies/question_the_author  
- Gândirea cu voce tare; pentru descrierea strategiei, consultați 

https://www.readingrockets.org/article/using-think-alouds-improve-reading-
comprehension  

- Relația întrebare-răspuns; pentru descrierea strategiei, consultați 
https://www.readingrockets.org/strategies/question_answer_relationship 

- Ghidul interactiv de învățare; pentru descrierea strategiei, consultați Buehl (2013). 
Lectură: Practici de literație pentru prelucrarea textelor complexe specifice 
diferitelor discipline școlare 

 
2. Strategii de scriere  

- Matricea investigației; pentru descrierea strategiei, consultați 
https://www.readingrockets.org/strategies/inquiry_chart 

https://www.readingrockets.org/strategies/question_the_author
https://www.readingrockets.org/strategies/question_the_author
https://www.readingrockets.org/article/using-think-alouds-improve-reading-comprehension
https://www.readingrockets.org/article/using-think-alouds-improve-reading-comprehension
https://www.readingrockets.org/article/using-think-alouds-improve-reading-comprehension
https://www.readingrockets.org/strategies/question_answer_relationship
https://www.readingrockets.org/strategies/question_answer_relationship
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDq9G9ipbqAhUQt4sKHZe3AaY4ChAWMAZ6BAgGEAE&url=http%3A%2F%2Freading763.pbworks.com%2Fw%2Ffile%2Ffetch%2F71085328%2FClose%2520Reading.Literacy.Buehl%2520pp.pdf&usg=AOvVaw1JngZJ4S6Z-3eU5fK2MaRO
https://www.readingrockets.org/strategies/inquiry_chart
https://www.readingrockets.org/strategies/inquiry_chart
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- Rol – Audiență – Format – Temă (RAFT); pentru descrierea strategiei, consultați 
https://www.readingrockets.org/strategies/raft  

- Strategii de învățare a vocabularului; pentru descrierea strategiilor, consultați 
https://www.cultofpedagogy.com/8-vocabulary-strategies/          

3. Strategii de învățare prin cooperare:  
- Gândiți – Lucrați în perechi – Comunicați; pentru descrierea strategiei, consultați 

https://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share  
- Predare reciprocă; pentru descrierea strategiei, consultați 

https://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching  
- Mozaic; pentru descrierea strategiei consultați 

https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw. 
b) Participați la sesiunea de analiză a lecției demonstrative. Discutați despre următoarele 

aspecte: 
- etapele strategiilor; 
- caracteristicile textului utilizat; 
- relevanța cunoștințelor dobândite în urma demonstrației pentru predarea în clasă 

(avantajele/ dezavantajele și provocările strategiilor demonstrate, ale tipurilor de 
texte etc.). 

c) Citiți prezentarea strategiilor care nu au fost incluse în lecția demonstrativă. 
d) Sarcini de portofoliu: 

Sarcina scrisă 4.1. Alegeți cel puțin o strategie care nu vă este cunoscută și pe care o considerați 
adecvată pentru abordarea problemei identificate în cadrul Modulului 3. Proiectați utilizarea 
strategiei într-o lecție viitoare. 

- Alegeți textul pe care îl veți utiliza și descrieți pe scurt caracteristicile sale 
importante.  

- Creați instrumentul de evaluare pe care îl veți folosi. 

Prezentați planul și instrumentul de evaluare pe care le-ați pregătit. 

Sarcina 4.2. Implementați planul de lecție pe care l-ați elaborat. Selectați și prezentați dovezi / 
produse ale activităților realizate de elevi în cadrul acestei lecții. Pregătiți-vă să explicați relevanța 
pentru dezvoltarea LD și ASE a produselor elevilor pe care le-ați ales. 

Sarcina scrisă 4.3. Redactați o reflecție structurată asupra experienței dobândite în lecția 
prezentată mai sus. Scoateți în evidență următoarele aspecte: 

- eficiența strategiei pe care ați ales-o în scopul dezvoltării LD și ASE ale elevilor; 
- nivelul de adecvare al textului pentru facilitarea procesului de învățare al elevilor; 
- relevanța informațiilor despre progresul elevilor pe care le-ați obținut prin aplicarea 

instrumentului de evaluare; 
- explicați cât de eficientă a fost abordarea dumneavoastră în ceea ce privește rezultatul 

scontat, evaluarea, strategiile/ activitățile de învățare și textul utilizat. 

https://www.readingrockets.org/strategies/raft
https://www.readingrockets.org/strategies/raft
https://www.cultofpedagogy.com/8-vocabulary-strategies/
https://www.cultofpedagogy.com/8-vocabulary-strategies/
https://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share
https://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share
https://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching
https://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching
https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw
https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw
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Resurse pentru formatori: 

- Spune-mi: https://www.hayes-
pri.bromley.sch.uk/attachments/download.asp?file=1685&type=pdf 

- Această listă de verificare oferă profesorilor îndrumări cu privire la modul în care pot 
include ÎSE în predarea lor: https://schoolguide.casel.org/resource/sel-integrated-
lesson-or-activity-planning-checklist/  

  

https://www.hayes-pri.bromley.sch.uk/attachments/download.asp?file=1685&type=pdf
https://www.hayes-pri.bromley.sch.uk/attachments/download.asp?file=1685&type=pdf
https://schoolguide.casel.org/resource/sel-integrated-lesson-or-activity-planning-checklist/
https://schoolguide.casel.org/resource/sel-integrated-lesson-or-activity-planning-checklist/


49 
 

Modulul 5: Proiectarea învățării în GROWE 
 

Obiective specifice ale formării: 

- Sprijinirea participanților pentru a proiecta și implementa intervenția ce face parte din 
acțiunea cercetare (proiectare, implementare, colectarea datelor, analizarea și 
interpretarea datelor, reflecția) asupra dezvoltării la elevi a LD – mai exact, abilitățile de 
înțelegere a textului, scrierea pentru învățare și discuțiile colaborative în cadrul disciplinei 
– și ASE – mai exact, auto-conștientizarea și abilitățile de relaționare. 

La finalul formării, participantul: 

- (C1.1) va identifica domeniile relevante din programa școlară care au legătură cu LD și ASE 
- (C2.1) va proiecta unități de învățare și lecții din cadrul disciplinei în scopul dezvoltării LD 

și ASE 
- (C2.3) va utiliza texte autentice relevante pentru dezvoltarea LD și ASE 
- (C4.1) va analiza și interpreta datele obținute prin evaluarea elevilor;  
- (C4.2) va lua decizii informate cu privire la propriile practici de predare pentru dezvoltarea 

eficientă a LD și ASE ale elevilor 

Instrucțiuni pentru participanți/tipuri de activități de învățare 

a) Analizați cu atenție programa unității de învățare pe care o veți propune elevilor în 
următoarele două-trei săptămâni și identificați oportunități de abordare a aspectelor  
specificate în M3. Împărtășiți-vă ideile cu ceilalți participanți. 

b) Analizați exemplul de plan de lecție GROWE (consultați Resursele de mai jos), folosindu-
vă de lista de verificare a planului de lecție GROWE. Alegeți cel puțin trei caracteristici pe 
care vreți să le includeți în intervenția dumneavoastră pentru dezvoltarea LD și ASE ale 
elevilor. 

c) Identificați cel puțin două tipuri diferite de texte autentice pe care plănuiți să le includeți 
în intervenție. Explicați de ce le considerați adecvate pentru elevii dumneavoastră și 
pentru competențele pe care le vizați. 

Mențiune importantă pentru formatori: Încurajați participanții să lucreze în perechi, de preferat 
cu un coleg care predă la aceeași școală. Cei doi pot colabora la proiectarea, implementarea și 
evaluarea intervenției. 

d) Sarcini de portofoliu: 

Sarcina scrisă 5.1. Elaborați un plan de intervenție pentru următoarea unitate de învățare, care 
să abordeze problemele identificate în M3. 

- Stabiliți rezultate ale învățării specifice și vizibile. Indicați competențele specifice care sunt 
relevante pentru LD și ASE pe care le vizați. 

- Elaborați strategiile și instrumentele de evaluare pe care le veți utiliza. 
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- Descrieți activitățile/ strategiile de învățare pe care le veți aplica, referindu-vă la textele 
autentice pe care le veți utiliza. Formulați în scris instrucțiunile pentru elevi. Puteți 
consulta instrumentul de proiectare disponibil aici: Proiectarea învățării 

Sarcina 5.2 Implementați planul. Colectați produse care dovedesc/oglindesc activitatea și 
progresul elevilor în dezvoltarea LD și ASE. 

Sarcina scrisă 5.3. Analizați și interpretați dovezile pe care le-ați adunat. Formulați în scris ce ați 
descoperit. Reflectați asupra constatărilor, experienței și implementării planului. Evaluați 
eficiența intervenției, referindu-vă la rezultatele învățării pe care le-au obținut elevii. Alegeți 
următorii pași pentru a continua abordarea nevoilor de dezvoltare a LD și ASE ale elevilor. 
Concluzionați efectul celor învățate în urma intervenției asupra activității de predare viitoare. 

Resurse:  

- Un exemplu de plan de lecție GROWE 
- Lista de verificare a planului de lecție GROWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/
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Resursă Modul 5: Un exemplu de plan de lecție GROWE 
 

Lecția: Prietenii 

Context 

Tema: Viața ascunsă a copacilor 

Durata lecției: 2 ore și 15 minute 

Număr participanți: 20 

Descriere: Această lecție are scopul de a demonstra utilizarea planificării GROWE pentru 
dezvoltarea LD și ASE. Nu are legătură cu curriculumul național, dar poate fi folosit așa cum este 
sau poate fi adaptat pentru a fi utilizat la lecția demonstrativă din cadrul Modulului 4 sau la orice 
altă lecție într-un context școlar. 

Obiective 

Lecția își propune: 

- Să faciliteze dezvoltarea competențelor de colaborare; 
- să implice cursanții în discuții colaborative. 

Competențe vizate 

- abilități de relaționare: practicarea muncii în echipă (cooperare cu ceilalți, ascultare 
activă, comunicare clară) 

- analiză în urma citirii cu înțelegere a unui text și a discuțiilor colaborative (analiza 
asemănărilor dintre relațiile din natură și relațiile din societatea umană). 

Rezultate așteptate 

- dezvoltarea abilităților de relaționare: practicarea muncii în echipă (cooperare cu ceilalți, 
ascultare activă, comunicare clară) 

- dezvoltarea capacității de analiză (analiza asemănărilor dintre relațiile din natură și 
relațiile din societatea umană). 
 

Activități de predare-învățare-evaluare 

 

Anticipare 

Introducere 

Profesorul prezintă pe scurt tema și rezultatele așteptate ale lecției. 
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Gândiți – Lucrați în perechi - Comunicați 

Cursanții răspund, individual, la următoarea întrebare: Cum percepeți asemănările dintre relațiile 
din natură și relațiile din societatea umană? 

Apoi, cursanții lucrează în pereche, își împărtășesc răspunsurile și formulează „răspunsul 
perechii”. Ei se pregătesc pentru a împărtăși, frontal, răspunsul. 

Perechile de cursanți împărtășesc „răspunsul perechii” cu întregul grup. Profesorul 
concluzionează asupra asemănărilor împărtășite de cursanți. 

 

Construirea cunoștințelor 

Modelarea strategiei Interogarea autorului 

Profesorul anunță participanții că vor folosi strategia Interogarea autorului pentru a citi un 
fragment din Viața ascunsă a copacilor de Peter Wohlleben. 

Profesorul face o scurtă prezentare a cărții și apoi modelează strategia Interogarea autorului 
folosind primul paragraf al textului. 

Cursanții primesc o copie a textului. Profesorul citește cu voce tare, se oprește la părți dificile/ 
interesante și se gândește cu voce tare la orice poate fi confuz sau provocator pentru aceștia; 
profesorul modelează, de asemenea, pentru elevi/ cursanți cum să gândească la întrebări; apoi, 
profesorul subliniază că, deoarece el/ ea a gândit cu voce tare, se așteaptă ca elevii/ participanții 
să-și împărtășească gândurile cu voce tare unii cu alții, în grupurile lor. 

Resursa pentru lecție  

Resursa 1: Prietenii – extras din Viața ascunsă a copacilor de Peter Wohlleben; text și întrebări 
pentru utilizarea strategiei Interogarea autorului. 

Strategia Interogarea autorului 

Profesorul prezintă sarcina participanților (citiți textul utilizând strategia Interogarea autorului) 
și instrumentul de autoevaluare pentru lucrul în echipă. 

Resurse pentru lecție: 

- Resursa 1: Prietenii din Viața ascunsă a copacilor de Peter Wohlleben; text și întrebări 
pentru utilizarea strategiei Interogarea autorului. 

- Resursa 2: Instrument de autoevaluarea lucrului în echipă  

Cursanții citesc fiecare paragraf al textului, discută în grupul lor pentru a răspunde la întrebări și 
se pregătesc să prezinte răspunsurile. 
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Grupurile de cursanți prezintă răspunsurile (grupurile prezintă, pe rând, răspunsurile la 
întrebările legate de cel puțin un paragraf; celelalte grupuri ascultă și compară răspunsurile pe 
care le aud cu propriile răspunsuri; dacă răspunsurile lor diferă de cele prezentate, ei împărtășesc 
propriile răspunsuri). 

Lucrul în echipă 

Cursanții, lucrând în echipe, analizează asemănările și deosebirile dintre relațiile de prietenie 
dintre copaci și, respectiv, oameni și reprezintă într-o formă grafică rezultatele analizei lor.   

 

Reflecție 

Turul galeriei 

Posterele conținând forma grafică a rezultatelor analizei (sarcina de lucru: „Comparați prieteniile 
dintre copaci și oameni”) sunt afișate în sală. Cursanții, în grupuri, se duc la fiecare poster și se 
opresc pentru a oferi feedback celorlalte grupuri, folosind instrucțiunile pentru feedback. 

Resurse pentru lecție 

Resursa 3: Repere pentru feedback-ul asupra reprezentării grafice: „Comparați prieteniile dintre 
copaci și respectiv dintre oameni.” 

Autoevaluare - Lucru în echipă 

Cursanții completează instrumentul de autoevaluare pentru lucrul în echipă. Ei discută în echipe 
rezultatele evaluărilor și comentariile lor. 

Reflecție scrisă 

Cursanții răspund în scris la următoarea întrebare: Cum v-a sprijinit în învățare strategia 
Interogarea autorului utilizată în grupul dvs.? 
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Resurse pentru lecție 

Resursa 1: Prietenii – extras din Viața ascunsă a copacilor de Peter Wohlleben; text și întrebări 
pentru utilizarea strategiei Interogarea autorului. 

Prietenii 

de Peter Wohlleben (extras din Viața secretă a copacilor, Editura Publică, 2017) 
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Paragraful 1 
Uneori, pe marginea drumurilor, se poate observa că rădăcinile 
copacilor se întrepătrund. Acolo, pământul e spălat de ploaie, 
dezvăluind astfel rețeaua subterană. Cercetătorii din munții Harz, 
Germania, au descoperit că e vorba într-adevăr despre un sistem de 
împletituri și încrengături care adună laolaltă mai multe exemplare 
ale aceleiași specii. Schimbul de substanțe hrănitoare, ajutorul 
vecinilor în caz de urgență, pare a fi o regulă, de unde și concluzia 
că pădurile sunt superorganisme, construcții similare cu 
mușuroaiele de furnici. 
 

1. Ce încearcă să spună 
autorul aici: „ajutorul 
vecinilor în caz de 
urgență pare a fi o 
regulă”?  
2. De ce se referă 
autorul la mușuroaiele 
de furnici în contextul 
superorganismelor?  

Paragraful 2 
Ne putem întreba, firește, dacă nu cumva rădăcinile copacilor cresc 
orbește pe sub pământ și se unesc atunci când dau de rădăcinile 
altor semeni. Mai departe, schimbul de substanțe hrănitoare s-ar 
desfășura automat, iar comunitatea socială s-ar realiza doar pe baza 
unui banal și întâmplător proces de primire și predare de substanțe 
nutritive. Într-un astfel de scenariu, imaginea idilică a ajutorului 
activ e înlocuită de principiul aleator, deși chiar și aceste mecanisme 
în sine ar reprezenta un avantaj pentru ecosistemul pădurii. Însă 
natura nu funcționează atât de simplist, cum remarcă Massimo 
Maffei de la Universitatea din Torino, în revista Max Planck 
Forschung (3/2007, pag. 65): plantele, în consecință și copacii, pot 
face foarte bine distincția între rădăcinile lor și cele ale unor specii 
străine sau chiar ale altor exemplare de același fel. 
 

1. De ce se referă 
autorul la rădăcini ca 
fiind o comunitate 
socială?  
2. Ce înțelege autorul 
prin „imaginea idilică”?  
3. De ce îl pomenește 
autorul pe Massimo 
Maffei?  
 

Paragraful 3 
Dar cum de sunt copacii astfel de ființe sociale, de ce își împart 
hrana cu semenii și uneori merg atât de departe încât să-și 
hrănească inclusiv competitorii? Motivele sunt aceleași ca în 
comunitățile umane: unde-s mulți, puterea crește. Un copac nu e o 
pădure, nu poate asigura o climă locală temperată, stă în bătaia 
vântului și e la cheremul vremii. Împreună, însă, mai mulți copaci 
pot crea un ecosistem care îmblânzește extremele meteorologice, 
înmagazinează apă și generează umiditate. Într-un astfel de mediu, 
copacii sunt apărați și pot trăi până la adânci bătrâneți. Pentru a 
reuși acest lucru, comunitatea trebuie apărată cu orice preț. Dacă 
fiecare exemplar s-ar preocupa doar de sine însuși, atunci cele mai 
multe nu ar ajunge la vârsta senectuții. Dispariția în lanț a unora 
dintre ei ar crea găuri în coroana pădurii, prin care furtunile ar putea 
pătrunde mai ușor și ar pune la pământ alte trunchiuri. Căldura verii 
s-ar strecura până la nivelul solului pădurii și l-ar usca. În consecință, 
toți ar avea de suferit. 

1. Ce încearcă să spună 
autorul prin „merg atât 
de departe încât să-și 
hrănească inclusiv 
competitorii”? 
2. De ce spune autorul 
„comunitatea trebuie 
apărată cu orice preț”?  
3. De ce folosește 
autorul formularea 
„Dacă fiecare exemplar 
s-ar preocupa doar de 
sine însuși”? 
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Paragraful 4 
Așadar, fiecare copac este prețios pentru comunitate și merită păstrat cât 
mai mult în viață. De aceea chiar și exemplarele bolnave sunt sprijinite și 
alimentate cu substanțe nutritive până le merge din nou mai bine. Data 
viitoare roata se poate întoarce și copacul salvator poate avea, la rândul 
său, nevoie de ajutor. Fagii robuști, argintii, care se comportă astfel, mă 
duc cu gândul la o turmă de elefanți. Și ei au grijă unii de alții, sar în 
ajutorul bolnavilor și al celor mai slabi și se despart cu greu până și de cei 
morți. 

1. Ce vrea să spună 
autorul prin „Data 
viitoare roata se poate 
întoarce”?  
2. De ce crezi că autorul 
face referire la o turmă 
de elefanți? 

Paragraful 5 
Fiecare copac este membru al acestei comunități, dar nu toți sunt egali. 
De exemplu, cele mai multe trunchiuri putrezesc și se transformă în 
humus după câteva secole (pentru copaci un timp foarte scurt). Doar 
puține exemplare sunt ținute în viață, așa cum am arătat mai sus, sub 
forma unor „pietre” acoperite de mușchi. De unde această deosebire? 
Există cumva și la copaci clase sociale? Așa se pare, deși termenul de 
„clasă” nu e neapărat cel mai potrivit. E vorba, mai degrabă, despre 
legăturile deja create și poate chiar despre o anumită afinitate, care 
decide disponibilitatea celor din jur de a da ajutor. 

1. Ce vrea să spună 
autorul prin „nu toți 
sunt egali”?  
2. De ce folosește 
autorul cuvintele 
„legăturile” și 
„afinitate” în aceeași 
propoziție?   

Paragraful 6 
Iar asta se poate observa ușor dacă ridicăm privirea și cercetăm coroanele 
copacilor. Un copac de dimensiuni medii își întinde crengile până se 
lovește de crengile unui copac la fel de înalt. Nu poate crește mai sus, 
pentru că spațiul în care poate respira în voie și, mai important, se poate 
bucura de lumina soarelui, e deja ocupat. Cu toate acestea, extremitățile 
sunt bine dezvoltate și îngroșate, astfel că ai senzația că acolo sus se dă o 
luptă dramatică pentru supraviețuire. Însă doi prieteni adevărați vor avea 
de la început grijă să nu îndrepte în direcția celuilalt crengile cele mai 
groase. Vor evita să-și fure unul altuia din spațiul vital și vor forma coroane 
puternice doar spre exterior, cum ar veni în direcția „neprietenilor”. Astfel 
de perechi sunt legate atât de intim prin rădăcini, încât uneori mor 
împreună. 

1. Ce vrea să spună 
autorul prin „luptă 
dramatică pentru 
supraviețuire”?  
2. La ce se referă autorul 
când spune „doi prieteni 
adevărați”?  
3. Cine sunt „ne-
prietenii” în viziunea 
autorului?  
 

Paragraful 7 
Acest gen de prietenii care merg până la îngrijirea cioturilor pot fi 
observate, de regulă, doar în pădurile virgine. Poate asta se întâmplă la 
toate speciile – eu, unul, am văzut cioturi ale unor copaci retezați care au 
trăit mai departe, la fagi, stejari, brazi, molizi sau duglași. Pădurile 
plantate, cum sunt cele mai multe păduri de conifere din centrul Europei, 
se comportă mai degrabă precum copiii străzii (…). Pentru că, prin 
plantare, rădăcinile sunt deteriorate pe termen lung, ele par că nu mai 
reușesc să se regrupeze într-o rețea. Copacii din aceste păduri sunt, de 
regulă, indivizi solitari, iar viața lor nu e deloc ușoară. Oricum, de cele mai 
multe ori menirea lor nu e să îmbătrânească, trunchiurile lor fiind deja 
considerate bune de tăiat la vârsta de 100 de ani. 

1. Ce vrea să spună 
autorul prin „păduri 
virgine”?  
2. De ce a ales oare 
autorul să spună „se 
comportă mai degrabă 
precum copiii străzii”?  
3. De ce folosește 
autorul cuvântul „deja” 
în ultima propoziție?  
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Resursa 2: Instrument de autoevaluare a lucrului în echipă  

A. Eu însumi în grup 
Evaluează-ți performanța ca membru al grupului în ceea ce privește cooperarea pe o scară de la 
1=slab la 4=foarte bine și argumentează-ți evaluarea. 

AFIRMAȚII referitoare la mine Evaluare și comentarii 
 

Am participat activ la clarificarea 
temei/ sarcinii de lucru. 

 

I-am ascultat cu atenție pe membrii 
grupului meu. 

 

Am contribuit la produsul realizat în 
grupul meu. 

 

Am comunicat respectuos cu membrii 
grupului. 

 

Am comunicat clar.  
 

B.  Percepția mea despre grupul nostru 
Evaluează performanța grupului în ceea ce privește cooperarea pe o scară de la 1=slab la 4=foarte 
bine și argumentează-ți evaluarea. Pregătește-te să discutați în grup. 

AFIRMAȚII referitoare la grup Evaluare și comentarii 
 

Am clarificat tema/ sarcina de lucru 
împreună. 

 

Ne-am ascultat activ unii pe alții/ ne-
am ascultat reciproc. 

 

Toți am contribuit la produsul realizat 
de grup. 

 

Toți am comunicat respectuos (unii cu 
ceilalți). 

 

Toți am comunicat clar.  
 

Resursa 3: Repere pentru feedback-ul asupra reprezentării grafice: „Comparați prieteniile 
dintre copaci și respectiv dintre oameni.” 
 
Atunci când oferiți feedback pe produsul celorlalte grupe, țineți cont de următoarele: 
1. Cât de bine reflectă graficul comparația prieteniilor dintre copaci și respectiv dintre oameni? 
2. Câte aspecte sunt comparate? 
3. Câte idei din text sunt ilustrate? 
4. Cât de atrăgător este produsul? 
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Resursă Modul 5: Lista de verificare a planului de lecție GROWE 
 

Enunț Comentariu (Da/Nu/Parțial) 
1.1. Planul vizează cel puțin două 
rezultate vizibile ale învățării care au 
legătură cu literația disciplinară și 
abilitățile socio-emoționale. 

 

1.2. Rezultatele așteptate în domeniile 
literației disciplinare și a învățării socio-
emoționale sunt integrate cu succes 
unele cu altele. 

 

2. Strategiile și instrumentele de 
evaluare formativă corespund 
rezultatelor învățării care sunt vizate în 
plan. 

 

2.1. Planul încorporează autoevaluarea 
și interevaluarea. 

 

3. În ansamblu, planul propune o 
distribuție echilibrată a diferitelor 
tipurilor de activități 
(citire/vizionare/scriere, discuție, 
cooperare, investigație, exersare, 
efectuare) 

 

4. Activitățile/ strategiile de învățare 
conduc la rezultatele vizate. 

 

4.1. Activitățile/ strategiile de învățare 
sunt inspirate de pedagogia 
metacognitivă. 

 

4.2. Activitățile/ strategiile de învățare 
presupun cooperarea între elevi. 

 

5. Planul se bazează pe unul sau mai 
multe texte autentice diferite, care sunt 
adecvate pentru rezultatele vizate. 

 

6. Există o concordanță între 
competențele vizate, rezultatele 
învățării, evaluare, activitățile/ 
strategiile de învățare și texte. 
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Evaluarea 
 
Se recomandă ca evaluarea profesorilor formați să fie realizată apelând la descriptorii de performanță de mai jos. Prin setul de 
descriptori de performanță înțelegem un instrument care le permite utilizatorilor să interpreteze nivelul de performanță/ prestație a 
participanților la diferite sarcini care vizează dezvoltarea unei anumite competențe specifice. Descriptorii descriu progresia în 
dobândirea respectivei competența specifice. Scopul prezentării lor este de a-i ajuta pe cursanți și pe formatori să stabilească măsura 
în care componentele competenței au fost dobândite de către cursanți și care dintre aspecte necesită dezvoltare pe mai departe. 
Se recomandă o evaluare cât mai autentică posibil. Așadar, oricând este posibil, se recomandă ca prestația profesorilor cursanți să 
fie observată direct sau să fie adunate dovezi edificatoare. 
În secțiunea online - în funcție de platformă – se pot utiliza teste rapide (întrebări cu răspuns la alegere) pentru a evalua înțelegerea 
lecturilor recomandate. 
Evaluarea formativă trebuie să includă observarea directă a participanților atât în cadrul formării față în față, cât și în formarea sincron 
online. De asemenea, trebuie să includă și feedback prompt din partea colegilor și/sau a formatorilor. 
Portofoliul participantului va fi folosit pentru evaluarea sumativă. Portofoliul de fișiere digitale (audio/video) va include dovezi ale 
realizării tuturor sarcinilor, inclusiv versiuni ale sarcinilor îmbunătățite în urma feedback-ului, unde este cazul. Spre exemplu, unele 
competențe sunt dezvoltate pe parcursul mai multor module. Acest lucru le permite participanților să-și revizuiască sarcinile finalizate/ 
începute în modulele anterioare. 
 
Celulele din tabelul de mai jos prezintă conținutul portofoliului participantului, ținând cont de modulele cursului și de competențele 
vizate. 
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Competențe (generale și specifice) Sarcini din M1 
(Concepte cheie 
în programul de 
formare 
GROWE) 

Sarcini din M2 
(Modelul 
GROWE) 

Sarcini din M3 
(Evaluarea 
învățării în 
GROWE) 

Sarcini din M4 
(Strategii de 
predare și 
învățare în 
GROWE) 

Sarcini din M5 
(Proiectarea 
învățării în 
GROWE) 

C1: demonstrarea cunoașterii și înțelegerii 
conceptelor de LD și ASE și a modului în care ele pot 
fi dezvoltate 

Portofoliu: 

C1.1. identificarea domeniilor relevante din 
programa școlară care au legătură cu LD și ASE 

Sarcina scrisă 1.1    Sarcina scrisă 5.1 

C1.2. explicarea relevanței și a nevoii de dezvoltare a 
LD și ASE la elevii din învățământul secundar 

Sarcina scrisă 1.2 
Sarcina scrisă 
1.3. 

    

C1.3. explicitarea legăturii dintre dezvoltarea LD și 
ASE, pe de o parte, și învățarea prin cooperare și 
pedagogia metacognitivă, pe de altă parte 
 

 Sarcina scrisă 2.1    

C2: proiectarea și facilitarea învățării care susține 
dezvoltarea LD și ASE 

Portofoliu: 

C2.1 proiectarea unităților de învățare și lecțiilor din 
cadrul disciplinei în scopul dezvoltării LD și ASE 

    Sarcina scrisă 5.1 

C2.2 aplicarea unei game diverse de strategii de 
predare relevante pentru dezvoltarea LD și ASE 

   Sarcina scrisă 4.1 
și sarcina 4.2 

 

C2.3 utilizarea unor texte autentice relevante pentru 
dezvoltarea LD și ASE 

 Sarcina scrisă 2.2 
(a și b) 

 Sarcina scrisă 4.1 
și sarcina 4.2 

Sarcina 5.2 
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Competențe (generale și specifice) Sarcini din M1 
(Concepte cheie 
în programul de 
formare 
GROWE) 

Sarcini din M2 
(Modelul 
GROWE) 

Sarcini din M3 
(Evaluarea 
învățării în 
GROWE) 

Sarcini din M4 
(Strategii de 
predare și 
învățare în 
GROWE) 

Sarcini din M5 
(Proiectarea 
învățării în 
GROWE) 

C3: evaluarea LD și ASE ale elevilor și a progresului lor 
la dezvoltarea acestor abilități 

Portofoliu: 

C3.1. crearea unor instrumente de evaluare 
formativă relevante pentru a oferi feedback și a 
evalua LD și ASE ale elevilor 

  Sarcina scrisă 3.1  Sarcina scrisă 5.1 

C3.2. utilizarea strategiilor de evaluare formativă 
relevante pentru a oferi feedback și a evalua LD 
și ASE ale elevilor 

  Sarcina 3.2 Sarcina scrisă 4.1 
și sarcina 4.2 

Sarcina 5.2 

C.3.3. facilitarea autoevaluării și interevaluării 
elevilor în ceea ce privește LD și ASE 

  Sarcina 3.2   

C4: reflecția asupra rezultatele învățării și ajustarea 
predării pentru a sprijini mai eficient  dezvoltarea LD 
și ASE la elevi 

Portofoliu: 

C4.1. analizarea și interpretarea datelor obținute prin 
evaluarea elevilor;  

  Sarcina scrisă 3.3  Sarcina scrisă 5.3 

C4.2. luarea de decizii informate cu privire la propriile 
practici de predare pentru dezvoltarea eficientă a LD 
și ASE la elevi 

   Sarcina scrisă 4.3 Sarcina scrisă 5.3 

 
Sarcinile pentru C1-C4 trebuie încorporate în M1-5, pentru a permite evaluarea folosind descriptorii de performanță de mai jos și/ sau 
observarea directă. Portofoliul trebuie să includă dovada proiectului pe care participantul l-a implementat în clasă (lecții GROWE/ 
proiect acțiune cercetare). 
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Descriptorii de performanță 
 

C1. demonstrarea cunoașterii și înțelegerii conceptelor de LD și ASE și a modului în care ele pot fi dezvoltate 

C1.1: identificarea domeniilor relevante din programa școlară care au legătură cu LD și ASE. 

Indicator Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Relevanța și 
claritatea cu care 
explică legătura 
dintre LD-ASE și cel 
puțin una dintre 
programele pe care 
le predă (M1) 

Explicația este foarte relevantă și 
face referire clară la cel puțin trei 
elemente specifice LD-ASE din 
programă. 

Explicația este în cea mai mare 
parte clară, relevantă și face 
referire la cel puțin trei elemente 
LD-ASE din programă. 

Explicația este relevantă, însă 
mai degrabă neclară, făcând 
mai degrabă trimiteri 
generale, nu referire specifică 
la elemente LD-ASE din 
programă SAU face referire la 
mai puțin de trei elemente LD-
ASE. 

Explicația este superficială 
și mai degrabă neclară, 
având o relevanță scăzută 
pentru LD-ASE și nefăcând 
referire la elemente 
specifice din programă. 

Data și comentarii: 
 
 

Specificitatea și 
relevanta 
rezultatelor 
învățării vizate prin 
LD-ASE (M5) 

Stabilește rezultate ale învățării 
specifice, vizibile și foarte relevante 
pentru dezvoltarea LD-ASE la elevi. 

Stabilește rezultate ale învățării 
care sunt în cea mai mare parte 
specifice, vizibile și relevante 
pentru dezvoltarea LD-ASE la 
elevi. 

Stabilește rezultate ale 
învățării care sunt întrucâtva 
specifice, vizibile și relevante 
pentru dezvoltarea LD-ASE la 
elevi. 

Stabilește rezultate ale 
învățării care nu sunt 
specifice și/ ori vizibile și/ 
ori relevante pentru 
dezvoltarea LD-ASE la elevi. 

Data și comentarii:  
 
 



63 
 

C1.2. explicarea relevanței și a nevoii de dezvoltare a LD și ASE la elevii din învățământul secundar 

Indicator Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Claritatea cu care 
explică relevanța și 
nevoia de a 
dezvolta LD-ASE la 
propriii elevi (M1) 

Oferă o explicație clară a relevanței 
și a nevoii de a dezvolta LD-ASE la 
propriii elevi și exemplifică folosind 
cazuri relevante ale unor elevi din 
clasa lor. 

Oferă o explicație clară a 
relevanței și a nevoii de a 
dezvolta LD-ASE la propriii elevi, 
referindu-se într-o oarecare 
măsură și la cazuri relevante. 

Oferă o explicație acceptabilă 
a relevanței și a nevoii de a 
dezvolta LD-ASE la propriii 
elevi. 

Oferă o explicație generală 
a relevanței și/ sau a nevoii 
de a dezvolta LD-ASE la 
elevi. 

Data și comentarii: 
  

C1.3. explicitarea legăturii dintre dezvoltarea LD și ASE, pe de o parte, și învățarea prin cooperare și pedagogia metacognitivă, pe de altă parte 

Indicator Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Claritatea 
explicației 
modelului GROWE 
(M2) 

Oferă o explicație foarte clară a 
modelului GROWE, referindu-se 
clar și corect la relațiile dintre 
domeniile și termenii cheie. 

Oferă o explicație clară a 
modelului GROWE, referindu-se 
corect la relațiile dintre 
domeniile și termenii cheie. 

Oferă o explicație acceptabilă 
a modelului GROWE, 
referindu-se în cea mai mare 
parte corect la domeniile 
cheie și câțiva dintre termeni. 

Oferă o explicație a 
modelului GROWE care 
arată o înțelegere deficitară 
a domeniilor cheie și/ sau a 
termenilor cheie. 

Data și comentarii: 
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C2. proiectarea și facilitarea învățării care susține dezvoltarea LD și ASE 

C2.1: proiectarea unităților de învățare și lecțiilor din cadrul discipline în scopul dezvoltării LD și ASE 

Indicator Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Există o 
concordanță între 
competențele 
vizate, rezultatele 
învățării relevante 
pentru LD-ASE, 
evaluare, 
activitățile/ 
strategiile de 
învățare și texte 
(M5) 

Proiectează o unitate de învățare și 
planuri de lecție în cadrul cărora 
competențele vizate, rezultatele 
învățării relevante pentru LD-
ASE, evaluarea, activitățile/ 
strategiile de învățare și textele 
sunt pe deplin în concordanță. 

Proiectează o unitate de învățare 
și planuri de lecție în cadrul 
cărora competențele vizate, 
rezultatele învățării relevante 
pentru LD-ASE, evaluarea, 
activitățile/ strategiile de 
învățare și textele sunt în 
concordanță în cea mai mare 
măsură. 

Proiectează o unitate de 
învățare și/ sau planuri de 
lecție în cadrul cărora 
competențele vizate, 
rezultatele învățării 
relevante pentru LD-ASE, 
evaluarea, activitățile/ 
strategiile de învățare și 
textele sunt în concordanță 
în cea mai mare măsură. 

Proiectează o unitate de 
învățare și/ sau planuri de 
lecție în cadrul cărora 
competențele vizate, 
rezultatele învățării 
relevante pentru LD-ASE, 
evaluarea, activitățile/ 
strategiile de învățare și 
textele sunt în 
concordanță într-o 
oarecare măsură. 

Data și comentarii:  
 

C2.2: aplicarea unei game diverse de strategii de predare relevante pentru dezvoltarea LD și ASE 

Indicator Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Calitatea 
implementării în 
clasa a unor 
strategii de predare 
relevante pentru 

Aplică foarte bine și cu 
discernământ o varietate de 
strategii de predare relevante 
pentru a sprijini dezvoltarea LD-
ASE. 

Aplică bine mai multe tehnici de 
predare relevante pentru a 
sprijini dezvoltarea LD-ASE. 

Aplică în mod satisfăcător mai 
multe tehnici de predare 
relevante pentru a sprijini 
dezvoltarea LD-ASE. 

Aplică unele strategii de 
predare relevante, care 
sprijină într-o oarecare 
măsură dezvoltarea LD-ASE. 
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dezvoltarea LD-ASE 
(M4) 

Data și comentarii: 
 

C2.3: utilizarea unor texte autentice relevante pentru dezvoltarea LD și ASE 

Indicatori Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Diversitatea și 
relevanța textelor 
autentice utilizate 
în clasă pentru 
programă și LD-ASE 
(M2) (M5) 

Utilizează la clasă tipuri de texte 
autentice foarte relevante și 
diverse pentru dezvoltarea LD-ASE 
în cadrul disciplinei. 

Utilizează la clasă tipuri de texte 
autentice oarecum relevante și 
diverse pentru dezvoltarea LD-
ASE în cadrul disciplinei. 

Utilizează la clasă texte 
autentice destul de relevante 
pentru dezvoltarea LD-ASE în 
cadrul disciplinei. 

Utilizează la clasă câteva 
texte autentice, dar care 
sunt în cea mai mare parte 
nerelevante pentru 
dezvoltarea LD-ASE și/ sau 
pentru disciplină. 

Data și comentarii: 
 

Nivelul de adecvare 
a textelor autentice 
utilizate în clasă 
pentru strategiile 
de predare și 
planificarea lecției 
(M4) (M5) 

Utilizează la clasă tipuri de texte 
autentice foarte adecvate și 
diverse, toate fiind foarte potrivite 
pentru strategiile de predare alese 
și pentru planul de lecție în 
ansamblu. 

Utilizează la clasă tipuri de texte 
autentice adecvate și diverse 
într-o oarecare măsură, fiind în 
cea mai mare parte potrivite 
pentru strategiile de predare 
alese și pentru planul de lecție în 
ansamblu. 

Utilizează la clasă texte 
autentice destul de adecvate 
și diverse, fiind potrivite într-o 
oarecare măsură pentru 
strategiile de predare alese. 

Utilizează la clasă câteva 
texte autentice, dar 
legătura dintre strategiile 
de predare alese și planul de 
lecție este neclară. 

Data și comentarii: 
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C3. evaluarea LD și ASE ale elevilor și a progresului lor la dezvoltarea acestor abilități 

C3.1: crearea unor instrumente de evaluare formativă relevante pentru a oferi feedback și a evalua LD și ASE ale elevilor 

Indicatori Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Nivelul de adecvare a 
instrumentului de 
evaluare creat pentru 
măsurarea progresului 
LD-ASE (M3) (M5) 

Instrumentul de evaluare 
formativă este foarte adecvat 
pentru a măsura progresul 
elevilor la LD-ASE. 

Instrumentul de evaluare 
formativă este adecvat pentru 
a măsura progresul elevilor la 
LD-ASE. 

Instrumentul de evaluare 
formativă este întrucâtva 
adecvat pentru a măsura 
progresul elevilor la LD-ASE. 

Instrumentul de evaluare 
formativă este în cea mai 
parte neadecvat pentru a 
măsura progresul elevilor 
la LD-ASE. 

Data și comentarii:  
 
 
 

C3.2: utilizarea strategiilor de evaluare formativă relevante pentru a oferi feedback și a evalua LD și ASE ale elevilor 

Indicatori Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Relevanța utilizării 
strategiilor de evaluare 
formativă pentru a 
sprijini dezvoltarea LD-
ASE (M3) (M4) (M5) 

Utilizează strategii de evaluare 
formativă în mod foarte 
relevant pentru a sprijini 
dezvoltarea LD-ASE la elevi. 

Utilizează strategii de 
evaluare formativă în mod 
relevant pentru a sprijini 
dezvoltarea LD-ASE la elevi. 

Utilizează strategii de 
evaluare formativă în mod 
oarecum relevant pentru a 
sprijini dezvoltarea LD-ASE 
la elevi. 

Utilizează strategii de 
evaluare formativă într-
un mod care are șanse 
slabe de a sprijini 
dezvoltarea LD-ASE la 
elevi. 

Data și comentarii: 
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C3.3: facilitarea autoevaluării și inter-evaluării elevilor în domeniile LD și ASE 

Indicatori Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Facilitarea eficientă a 
autoevaluării/ 
interevaluării elevilor 
pentru dezvoltarea LD-
ASE (M3) 

Facilitează autoevaluarea/ 
interevaluarea pentru 
dezvoltarea LD-ASE într-un 
mod foarte eficient. 

Facilitează autoevaluarea/ 
interevaluarea pentru 
dezvoltarea LD-ASE într-un 
mod eficient. 

Facilitează autoevaluarea/ 
interevaluarea pentru 
dezvoltarea LD-ASE într-
un mod oarecum eficient. 

Facilitează 
autoevaluarea/ 
interevaluarea pentru 
dezvoltarea LD-ASE într-
un mod mai degrabă 
ineficient. 

Data și comentarii: 
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C4. reflecția asupra rezultatele învățării și ajustarea predării pentru a sprijini mai eficient  dezvoltarea LD și ASE la elevi 

C4.1: analizarea și interpretarea datelor obținute prin evaluarea elevilor 

Indicatori Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Calitatea analizei și a 
interpretării datelor 
despre competențele 
LD-ASE ale propriilor 
elevi (M3) 

Analizează foarte profund datele 
de evaluare a LD-ASE ale 
propriilor elevi și le interpretează 
atent, având în vedere implicațiile 
practice. 

Analizează profund datele de 
evaluare a LD-ASE ale propriilor 
elevi și le interpretează cu 
atenție. 

Analizează și interpretează 
datele de evaluare a LD-ASE 
ale propriilor elevi în mod 
satisfăcător. 

Analizează și interpretează 
datele de evaluare a LD-
ASE ale propriilor elevi mai 
degrabă superficial. 

Data și comentarii: 
 
 
 
 

Calitatea analizei și a 
interpretării datelor 
despre progresul 
propriilor elevi la 
dezvoltarea LD-ASE 
(M5) 

Analizează foarte profund datele 
despre progresul propriilor elevi 
în dezvoltarea LD-ASE și le 
interpretează rațional, având în 
vedere implicațiile practice. 

Analizează cu atenție datele 
despre progresul propriilor 
elevi în dezvoltarea LD-ASE și le 
interpretează cu atenție. 

Analizează și interpretează 
datele despre progresul 
propriilor elevi în dezvoltarea 
LD-ASE în mod satisfăcător. 

Analizează și/ sau 
interpretează datele 
despre progresul propriilor 
elevi în dezvoltarea LD-ASE 
mai degrabă superficial. 

Data și comentarii:  
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C4.2: luarea de decizii informate cu privire la propriile practici de predare pentru dezvoltarea eficientă a LD și ASE la elevi 

Indicatori Excelent Bun Satisfăcător Începător 

Relevanța reflecției la 
ajustarea strategiilor de 
predare utilizate pentru 
dezvoltarea LD-ASE la 
elevi (M4). 

Reflectează profund la aspecte 
specifice și foarte relevante ale 
strategiilor de predare utilizate 
pentru dezvoltarea LD-ASE la 
elevi. 

Reflectează în profunzime la 
aspecte relevante ale 
strategiilor de predare utilizate 
pentru dezvoltarea LD-ASE la 
elevi. 

Reflectează în mod 
satisfăcător la două aspecte 
relevante ale strategiilor de 
predare utilizate pentru 
dezvoltarea LD-ASE la elevi. 

Reflectează la unele 
aspecte relevante ale 
strategiilor de predare 
utilizate pentru 
dezvoltarea LD-ASE la 
elevi. 

Data și comentarii: 
 
 
 
 

Relevanța reflecției 
pentru luarea unor 
decizii informate cu 
privire la propriile 
practici de predare 
pentru dezvoltarea 
eficientă a LD-ASE la 
propriii elevi (M5).  

Reflectează profund la aspecte 
specifice și foarte relevante ale 
propriilor practici de predare în 
scopul dezvoltării LD-ASE la elevi. 

Reflectează cu atenție la 
aspecte relevante ale propriilor 
practici de predare în scopul 
dezvoltării LD-ASE la elevi. 

Reflectează în mod 
satisfăcător la două aspecte 
relevante ale propriilor 
practici de predare în scopul 
dezvoltării LD-ASE la elevi. 

Reflectează la unele 
aspecte ale propriilor 
tehnici de predare care 
sunt relevante doar într-o 
mică măsură pentru 
dezvoltarea LD-ASE la 
elevi.  

Data și comentarii: 
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Anexa 1 – Recenzia literaturii de specialitate în tematica proiectului 
GROWE 
 

Recenzia literaturii de specialitate în tematica proiectului GROWE 
 

de Emma Butler și Ben Screech 
 

 

Acest material reprezintă o recenzie a literaturii de specialitate și este menit să prezinte bazele teoretice 
ale proiectului nostru. Analizând o gamă largă de resurse contemporane referitoare la ideile de bază, 
scopurile și obiectivele proiectului Lectură și dezvoltare socio-emoțională (GROWE), intenționăm să 
pledăm pentru importanța dezvoltării literației disciplinare, predată în contextul dezvoltării abilităților 
socio-emoționale în învățământul secundar. În plus, dorim să identificăm potențiale „lacune” din 
cercetarea actuală, pe care intenționăm să le acoperim prin intermediul programei cursului de formare și 
al pachetului de instrumente asociat. 

Pornind de la analiza legislației europene și nord-americane, a atitudinilor și a strategiilor de încurajare a 
dezvoltării socio-emoționale în școli, această recenzie va continua prin aducerea în discuție a importanței 
dezvoltării literației pentru capacitarea tinerilor, mai ales prin îmbunătățirea capacității de acțiune și a 
„accesului” la învățare per ansamblu. În acest proces, vom ține cont de pedagogii specifice, precum 
„Building Learning Power” (Consolidarea puterii de învățare, traducerea noastră) și abordări ce au în 
vedere succesul în învățare. Vom oferi o scurtă introducere în conceptul de literație disciplinară, 
prezentarea noastră fiind în concordanță cu opiniile experților de vârf din domeniu precum Shanahan și 
Shanahan. Aceștia au reprezentat sursele citate inițial, când proiectul a fost propus. Vom conchide printr-
o discuție despre cum citesc tinerii și potențialii factori care le afectează interacțiunea cu literatura. Vom 
explica și de ce obținerea unei cunoașteri mai detaliate și nuanțate în această privință este un aspect 
crucial al proiectului GROWE. 

Pilonul european al drepturilor sociale afirmă că cetățenii europeni au dreptul la „educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate, pentru a dobândi și a menține 
competențe care îi permit să participe pe deplin în societate” (Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană, 2017, p.11). Acest document pune accentul pe educație și oportunități, 
cu scopul de a aborda un neajuns perceput al capitalului social din Uniunea Europeană. Comisia 
Europeană a identificat opt competențe cheie care le vor oferi cetățenilor cunoștințele, abilitățile și 
atitudinile necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții (Comisia Europeană, 2018), aceștia devenind 
astfel cetățeni activi care vor prospera într-o lume tot mai complexă. Două dintre aceste competențe sunt 
„literația” și „competențele personale, sociale și de a învăța să înveți”. Proiectul GROWE are scopul de a 
elabora un model integrat de intervenție care să susțină elevii dezavantajați din cele patru țări care 
participă la proiect pentru dezvoltarea competențelor în aceste două direcții cheie. Îmbunătățirea 
competențelor de literație și a abilităților socio-emoționale nu duce doar la dezvoltarea unor capacități 
de învățare pe tot parcursul vieții, ci și la crearea unor cetățeni implicați, cu vieți personale și profesionale 
mai sănătoase și mai pline de sens. 
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Rezultatele din 2018 ale Programului pentru evaluarea internațională a elevilor (PISA) au evidențiat faptul 
că peste 10 milioane de elevi din cele 79 de țări participante nu au reușit să realizeze cele mai simple 
sarcini de citire, iar primii 10% dintre elevii cei mai avantajați din punct de vedere socio-economic au avut 
rezultate mai bune decât ultimii 10%. Această statistică are o relevanță deosebită pentru proiectul 
GROWE. Această discrepanță în ceea ce privește literația, egală cu aproximativ trei ani de școlarizare, a 
rămas aproape neschimbată de mai bine de un deceniu (Schleicher, 2018). Există dovezi care arată că 
această discrepanță se reflectă în țările europene și că tendința spre rezultate slabe s-a agravat în ultimul 
deceniu (Comisia Europeană, 2018). 1 din 5 tineri de 15 ani nu aveau competențe de literație de bază în 
2016 (Rețeaua Europeană a Politicilor de Literație [ELINET], 2016), în timp ce acum rata a crescut la 1 din 
4 (Schleicher, 2018). Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a identificat, parțial 
ca replică la această perspectivă îngrijorătoare, faptul că elevii vor avea nevoie de „o varietate de abilități, 
care să includă abilități cognitive și socio-emoționale puternice” pentru a prospera în societatea noastră 
rapid schimbătoare și bazată pe cunoștințe (OCDE, 2019). 

Astfel, am primit provocarea de a concepe o nouă abordare pedagogică la nivelul întregii școli care să se 
axeze pe dezvoltarea abilităților de literație la toate disciplinele, în contexte care să faciliteze și 
dezvoltarea socio-emoțională. Textele autentice vor fi baza pe care vom clădi această abordare cu scop 
dublu, iar astfel sperăm să răspundem atât nevoilor de literație, cât și nevoilor socio-emoționale ale 
elevilor noștri, într-o sinergie încurajatoare și complementară, care să ne îmbogățească reciproc.  

Revizuirea din 2018 a cadrului european privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții prezintă o serie de modificări semnificative în raport cu recomandările adoptate și prezentate 
statelor membre în 2006. Două dintre competențele originale, „competențele de a învăța să înveți” și 
„competențele sociale și civice” (Comisia Europeană, 2007) au fost parțial fuzionate, dar și 
reconceptualizate: competența de „a învăța să înveți” a devenit „competențe personale, sociale și de a 
învăța să înveți” iar „competențele sociale și civice” au devenit „competențele civice”(Comisia Europeană, 
2018). Prin izolarea competențelor civice de cele sociale, s-a pus mai mult accent asupra nevoii de 
cetățenie democratică și activă, ceea ce este firesc pentru societățile tot mai conectate și globalizate de 
astăzi. Însă prin regruparea și melanjul de competențe personale și sociale cu cele de învățare, s-a acordat 
mai multă atenție nevoii general acceptate de dezvoltare a unor abilități de viață puternice, necesare în 
lumea nesigură și complexă de astăzi (Consiliul Uniunii Europene, 2017; UNICEF, 2012). Dar, și mai 
important pentru proiectul GROWE, prin apropierea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor asociate cu 
competențele sociale și personale de procesele de învățare, au fost recunoscute mai ferm dimensiunile 
afective și sociale ale învățării înseși. 

În ultimele două decenii au fost efectuate cercetări ample de examinare a rolului abilităților socio-
emoționale în facilitarea dezvoltării academice, pregătirea mai eficientă a tinerilor pentru lumea muncii 
și asigurarea unei împliniri mai profunde pe plan personal (Zins et al., 2004; Cefai și Cavioni, 2014; Park et 
al., 2017). În plus, s-au depus multe eforturi pentru crearea unor programe care să susțină dezvoltarea 
socio-emoțională a elevilor la fiecare categorie de vârstă din sistemele de învățământ din Uniunea 
Europeană (Cefai et al., 2017). Va fi necesară o analiză atentă a acestor cercetări pentru a ne asigura că 
recomandările lor reprezintă baza abordării integrate de literație și nevoi socio-emoționale a proiectului 
GROWE. Totuși, va fi necesar mai întâi să ne concentrăm pe dezvoltarea socio-emoțională, pentru a 
înțelege cum poate fi conceptualizată, iar astfel să putem examina mai apoi în detaliu importanța sa critică 
în susținerea învățării academice.  
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Învățarea socio-emoțională (DSE) reprezintă dezvoltarea tinerilor în mod global, astfel încât aceștia să 
poată să relaționeze cu lumea și să abordeze cu succes oportunitățile și provocările pe care le oferă (Yoder, 
2014). Conform CASEL (Asociația pentru Învățarea Academică și Socio-emoțională, traducerea noastră), 
este un proces prin care tinerii deprind și implementează cunoștințe, abilități și înclinații pentru a-și 
dezvolta identități sănătoase, a-și gestiona emoțiile și a îndeplini obiective personale și colective, pentru 
a simți și a arăta empatie față de ceilalți, a forma și a menține relații de susținere și a lua decizii 
responsabile și atente față de ceilalți (CASEL, 2020a). CASEL a identificat cinci competențe de bază care 
susțin acest proces. Aceste competențe sunt de ordin afectiv, social și cognitiv, cu accent pe abilitățile 
intrapersonale și interpersonale. Ele sunt: auto-conștientizarea, auto-gestionarea, conștientizarea socială, 
abilitățile de relaționare și luarea deciziilor în mod responsabil. CASEL definește fiecare competență și 
stabilește o gamă de abilități asociate (CASEL, 2020b). Abilitățile intrapersonale (de pildă: reglarea 
emoțională, controlarea impulsurilor, stabilirea de obiective și auto-eficacitatea) sunt necesare pentru a 
deveni o persoană eficientă, în timp ce abilitățile interpersonale (de pildă: comunicarea, empatia, 
formarea de relații și munca în echipă) sunt necesare pentru a avea interacțiuni de succes (Domitrovich 
et al., 2017). Acest model, actualizat în 2020, a fost adoptat pe plan internațional și folosit ca bază pentru 
diverse abordări de DSE la nivelul întregii școli (Weissberg and Cascarino, 2013). Variante ale acestor 
competențe au fost propuse și examinate sub diferite etichete, precum abilități de viață (Consiliul Uniunii 
Europene, 2017; Botvin și Griffin, 2004), abilitățile secolului 21 (Puerta, Valerio și Bernal, 2016; Silva, 2009) 
sau abilități non-cognitive (Puerta, Valerio și Bernal, 2016; Dweck, Walton și Cohen, 2014). Indiferent de 
terminologia folosită, ele au fost asociate pe parcursul ultimelor decenii cu o serie de rezultate legate de 
sănătatea fizică și mentală, obținerea unui loc de muncă, venituri și implicarea în activități infracționale 
etc. (Goodman et al., 2015; OCDE, 2015; Domitrovich et al., 2017). Dovezile în favoarea programelor de 
DSE implementate la nivelul întregii școli arată că stăpânirea acestor competențe cheie sprijină atât 
dezvoltarea unor tineri cu abilități de literație emoțională, care vor avea vieți mai sănătoase și mai 
satisfăcătoare, cât și tineri care au parte de succese academice mai mari. 

Studiul de referință efectuat de Durlak et al. (2011) arată beneficiile multiple ale învățării socio-
emoționale (ÎSE) și completează investigațiile anterioare efectuate de Zins et al. (2004) cu privire la 
legătura dintre programele de ÎSE și reușitele academice. Meta-analiza publicată de Durlak et al. a vizat 
213 programe universale de ÎSE în școli și a relevat o îmbunătățire a abilităților socio-emoționale, așa cum 
era de așteptat. S-a identificat o creștere a comportamentelor și atitudinilor prosociale, alături de o 
conexiune mai profundă în școală, iar toate acestea au condus la o scădere a problemelor de 
comportament, a suferințelor emoționale și a consumului de droguri. De asemenea, studiul a descoperit 
că aceste beneficii au fost însoțite de o creștere cu 11% a performanței academice, un fapt relevant. Cea 
mai recentă anchetă longitudinală, efectuată de Taylor et al. (2017) a investigat dacă aceste beneficii sunt 
de lungă sau scurtă durată. Această meta-analiză internațională a avut în vizor 82 de programe de ÎSE din 
școli și a relevat o ameliorare similară a abilităților, atitudinilor și comportamentelor socio-emoționale, 
precum și o scădere asemănătoare a problemelor comportamentale și a suferinței emoționale, de la șase 
până la 18 luni după încheierea programelor de ÎSE. Mai bine de trei ani mai târziu, elevii care au participat 
la programele de ÎSE au avut rezultate academice cu 13% mai bune în medie față de cei care nu au 
participat, o diferență impresionantă. Meta-analiza aduce astfel dovezi puternice care atestă beneficiile 
de lungă durată ale ÎSE, nu doar în privința abilităților socio-emoționale, ci și a abilităților academice. 

Studii ulterioare efectuate în Europa au confirmat aceste concluzii. Studiul efectuat de Wigglesworth et 
al. (2016) în Regatul Unit, o completare și extindere a studiilor publicate anterior de Durlak et al., a 
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reflectat concluziile meta-analizei din 2011, identificând beneficii atât imediate, cât și pe termen scurt ale 
ÎSE. Studiul efectuat de Sklad et al. în Țările de Jos a analizat beneficiile pe termen lung și s-a axat pe 
programe școlare de ÎSE mai recente decât meta-analiza lui Durlak et al., luând în considerare doar 
programe din ultimii 13 ani anteriori publicării. Pe termen lung, beneficiile au fost mai pronunțate în 
privința abilităților socio-emoționale și a comportamentelor pro-sociale, însă a fost identificată și o 
creștere a performanței academice. Așadar, beneficiile concentrării pe ÎSE în școală nu depind de contexte 
naționale sau culturale. O altă concluzie relevantă a acestei meta-analize a fost eficiența promovării ÎSE în 
învățământul secundar. În ciuda numeroaselor dovezi care arată importanța vitală a stabilirii unor baze 
socio-emoționale în învățământul primar și preșcolar (Jones, Greenberg și Crowley, 2015; Goodman et al., 
2015), concluziile studiului efectuat de Sklad et al. sugerează că școlile gimnaziale și liceele pot să ofere 
contexte la fel de propice pentru ÎSE ca școlile primare și instituțiile preșcolare. Într-adevăr, importanța 
ÎSE și dimensiunile afective ale învățării sunt luate de mult în considerare în curriculumul primilor ani de 
școlarizare. Ediția revizuită în 2012 a cadrului pentru educația timpurie din Anglia (EYFS) identifică, de 
exemplu, dezvoltarea personală, socială și emoțională ca o arie cheie pe care educația timpurie trebuie să 
se concentreze. Acesta stabilește și caracteristici pentru învățarea eficientă, anume o serie de abilități 
afective și cognitive care sprijină procesul de învățare și pe care profesioniștii din domeniu au obligația să 
le promoveze în toate ariile învățării (Ministerul Învățământului din Anglia, 2012). Însă Dusenbury et al. 
(2014; 2015) aduc dovezi convingătoare în favoarea continuării predării ÎSE și ulterior educației timpurii și 
vârstei preșcolare. Proiectul GROWE se va concentra pe elevii de gimnaziu și liceu/ școală profesională. 

Chiar dacă studiile au mai relevat și faptul că beneficiile ÎSE sunt universal aplicabile și nu prezintă limitări 
din punct de vedere social, economic, cultural sau geografic (Taylor et al., 2017), promovarea ÎSE în rândul 
elevilor din medii defavorizate economic ar putea avea o importanță deosebită. Yoder (2014) arată că 
defavorizarea aduce cu sine factori de stres suplimentari care împiedică învățarea eficientă, iar Goodman 
et al. (2015) au identificat faptul că elevii din medii defavorizate au, în medie, abilități socio-emoționale 
mai puțin dezvoltate față de colegii lor mai favorizați. Așadar, beneficiile ÎSE și îmbunătățirea rezultatelor 
academice ce rezultă din aceasta nu vor fi distribuite în mod proporțional decât dacă se oferă atenție 
specială eliminării decalajului dintre elevii din medii favorizate și cei din medii defavorizate în ceea ce 
privește abilitățile socio-emoționale. Acesta este un aspect semnificativ al proiectului GROWE, care 
consolidează motivația din spatele alegerii partenerilor asociați. 

Astfel, în fond, progresul academic pe termen lung poate să fie susținut prin programe de ÎSE la toate 
etapele de vârstă școlară, indiferent de zona geografică sau de comunitatea socio-economică deservită. 
Cu toate acestea, proiectul GROWE nu reprezintă un program de ÎSE la nivelul întregii școli, ci un model 
integrat prin care competențele socio-emoționale sunt dezvoltate alături de abilitățile de literație, la 
fiecare disciplină din programă. În acest scop, este necesar să înțelegem rolul pe care îl joacă factorii socio-
emoționali în primul rând în procesul de învățare, dar și în dezvoltarea literației disciplinare în mod 
specific. 

Rolul esențial al emoțiilor în abilitățile cognitive devine din ce în ce mai recunoscut (Pekrun, 2017; Pekrun 
et al., 2011; Pekrun și Linnenbrink-Garcia, 2012), iar cercetările se concentrează tot mai mult pe 
înțelegerea impactului potențial al emoțiilor epistemice (surpriză, curiozitate, confuzie, frustrare și 
plictiseală, de exemplu) și al emoțiilor caracteristice reușitei (speranță și mândrie pentru un succes sau 
anxietate și rușine pentru un eșec, de exemplu) asupra procesului de învățare și a rezultatelor învățării 
(Pekrun et al., 2017 ), mai ales în cazul experiențelor educaționale ale adolescenților (Pekrun, 2017). 
Emoțiile pot fi evocate prin procesarea unei informații în cadrul procesului de învățare, însă vor afecta în 
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mod semnificativ procese cognitive precum atenția, memoria, rezolvarea de probleme și utilizarea 
strategiilor de învățare, toate acestea fiind esențiale pentru a dobândi cunoștințe. 

La bază, învățarea este relațională, iar elevii învață și se dezvoltă în cadrul unei rețele complexe de legături 
cu profesorii, colegii și familiile lor (Zins et al., 2004). Au fost efectuate studii care au arătat că elevii învață 
mai multe lucrând în grup decât individual (Darling-Hammond et al., 2008). Negocierea și construirea 
sensului prin dialog duc la o înțelegere mai profundă (Lent, 2016). Astfel, atât abilitățile de reglare 
emoțională ale elevilor, cât și de gestionare a relațiilor vor facilita sau vor împiedica implicarea în procesul 
de învățare, ceea ce va duce în final la succes sau eșec pe plan academic. Abilitățile intrapersonale le vor 
permite elevilor să mențină emoții epistemice și de reușită pozitive, reglând în același timp emoțiile 
negative. În plus, abilitățile interpersonale le vor permite să formeze relații satisfăcătoare, de susținere, 
întemeiate pe solidaritate și respect, care vor sprijini colaborarea (Domitrovich, 2017; Hagelskamp et al., 
2013; Weissberg și Cascarino, 2013). 

Hill et al. (2008) subliniază faptul că dezvoltarea academică este susținută mai eficient de programele de 
ÎSE, comparativ cu programele care se concentrează doar pe abilitățile academice. De asemenea, 
analizând impactul programului de ÎSE Social Decision Making and Social Problem Solving (SDM/SPS) 
(Luarea de decizii sociale și rezolvarea problemelor în mod social, traducerea noastră), Elias (2004) 
concluzionează că abordările pedagogice trebuie să combine învățarea academică și învățarea socio-
emoțională în ansamblul programei. Este necesar să includem în programă predarea specifică a abilităților 
socio-emoționale, urmată de oportunități de exersare a acestora, în scopul generalizării lor. Promovarea 
ÎSE este esențială, dar programele care prezintă ÎSE în mod subtil nu sunt de ajuns. Prin prisma metaforei 
lui Elias, care asemăna ÎSE cu lumina unui far care îi ghidează pe elevi în viața școlară și viitor, lumina 
produsă de înțelegerea profundă și aplicarea eficientă a abilităților socio-emoționale trebuie să 
strălucească în toată programa. Prin îmbinarea învățării socio-emoționale și a literației, proiectul GROWE 
dorește să aprindă această lumină în cadrul programei școlare prin intermediul cursului de formare pentru 
profesori. 

Investigația academică efectuată de Zins et al. în 2004 despre dovezile care atestă rolul ÎSE în succesul 
academic a fost încheiată prin identificarea chestiunilor esențiale care trebuie cercetare pe viitor. Au fost 
subliniate nevoia de examinare mai amănunțită a abordărilor pedagogice și implementarea programei 
ÎSE, crearea unor medii de învățare caracterizate de susținere și grijă, precum și încurajarea 
parteneriatelor dintre părinți și profesori (Wahlberg et al., 2014). Lucrările efectuate de CASEL au avut în 
vedere aceste teme. Ghidul privitor la fundamentele ÎSE la nivelul întregii școli (CASEL, 2020c) oferă 
îndrumare și instrumente bazate pe cercetare în scopul implementării sistemice a ÎSE. Weissberg și 
Cascarino (2013) identifică două strategii esențiale, care se consolidează reciproc: predarea și modelarea 
sistematică a competențelor socio-emoționale alături de oportunități pentru elevi de a le aplica pe 
parcursul activităților școlare și crearea unor medii de învățare sigure, echitabile și stimulante care să îi 
implice pe ceilalți elevi, familiile și comunitatea școlară. Aplicarea strategiilor de ÎSE la nivel de clasă și 
școală va asigura un mediu de învățare bogat și încurajator. (Centrul Charles A Dana și CASEL, 2016). 
Center on Great Teachers and Leaders (GTL) (Centrul pentru profesori și lideri de succes, traducerea 
noastră) a identificat 10 practici de predare, grupate pe două domenii, care promovează ÎSE: practici de 
predare socială și practici de predare instrucțională. O parte dintre practicile de predare socială (TP), 
printre care se numără disciplinele axate pe elevi [TP1] și responsabilitate și alegere [TP3], se concentrează 
explicit pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale, oferindu-le elevilor cadrul necesar pentru 
deprinderea acestora. Câteva dintre practicile de predare instrucțională, printre care și învățarea prin 
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cooperare [TP5] și discuțiile la clasă [TP6], sunt menite să le ofere elevilor oportunitatea să aplice și să-și 
dezvolte competențele socio-emoționale (GTL, 2019). Aceste recomandări vor fi luate în considerare în 
modelul integrat de intervenție al proiectului GROWE. 

Taylor și Dymnicki (2007), răspunzând la concluziile elaborate de Zins et al., menționează că s-au efectuat 
cercetări amănunțite privitor la predarea ÎSE în funcție de conținut și crearea de medii de învățare bazate 
pe susținere și grijă. Însă dacă dorim ca ÎSE să-și atingă obiectivul de susținere a învățării academice, sunt 
necesare cercetări mai concentrate pe introducerea abilităților socio-emoționale în programa deja 
existentă și crearea de oportunități ca elevii să învețe prin experiențe autentice. În prezent, există lucrări 
în desfășurare în aceste privințe, prin corelarea competențelor ÎSE de bază cu standarde specifice 
disciplinelor și integrarea strategiilor ÎSE în tehnicile de predare specifice disciplinelor (Centrul Charles A 
Dana și CASEL, 2016). De pildă, un proiect de cercetare din Statele Unite a relevat faptul că integrarea 
strategiilor de ÎSE în abordări pedagogice specifice programei la matematică a dus la anumite îmbunătățiri 
în ceea ce privește rezultatele elevilor la matematică, luând în considerare o varietate de competențe 
(Ravitz, 2013). Un alt studiu, „Intensified Algebra” („Algebră intensificată”, traducerea noastră), care s-a 
concentrat pe intervenții matematice, acoperind conținut matematic de bază, aplicarea raționamentului 
matematic și predarea specifică a atitudinilor și comportamentelor esențiale pentru succes, a relevat 
faptul că elevii au șanse de reușită de 2.5 ori mai mari în urma acestei intervenții, comparativ cu o 
intervenție concentrată strict pe abilități matematice (Tidd et al., 2015). Proiectul GROWE intenționează 
să completeze aceste lucrări și să investigheze felul în care predarea specifică a abilităților de ÎSE poate fi 
integrată în predarea abilităților de literație la nivelul întregii programe, încorporându-le în experiența 
textelor autentice. 

Există numeroase dovezi care arată că literația joacă un rol esențial în nivelul de fericire și succes al 
indivizilor (Dugdale și Clark, 2008). Există o legătură complexă și bine documentată între literație și o serie 
de rezultate în viață, printre care se numără sănătatea fizică și mentală, bunăstarea economică, viața de 
familie, implicarea civică și infracționalitatea (Morrisroe, 2014). Adulții cu un nivel de literație mai scăzut 
au un risc mai mare de a avea o stare de sănătate mai rea, o situație financiară mai precară și de a locui 
în comunități defavorizate (Gilbert et al., 2018). Nivelul scăzut de literație duce la sărăcie și excluziune 
socială, economică și culturală, subminând astfel coeziunea socială și reprezentând un obstacol în calea 
dreptății sociale (Dugdale și Clark, 2008).  

Nevoia de abordare a problemelor de literație din educație este o prioritate recunoscută în toată Europa 
(Comisia Europeană, 2018). Trei dintre cele patru țări implicate în proiectul GROWE au obținut abia nivelul 
2 în cel mai recent clasament PISA la citire (Schleicher, 2019, p.6), iar ELINET a identificat „o listă lungă de 
rezultate slabe” la elevii cu rezultate mai mici la citire în cea de-a patra țară (ELINET, 2016, p.8). Într-
adevăr, discrepanța dintre performanțele la citire ale elevilor din medii socio-economice înstărite și medii 
defavorizate a fost peste media europeană în cazul acestei țări. Totuși, această discrepanță s-a redus 
recent (Schleicher, 2019), aparent inversând stagnarea identificată anterior a nivelurilor de literație 
(Kuczern, 2016). Cu toate acestea, în 2019, 120.000 de elevi defavorizați cu vârste cuprinse între 10 și 11 
ani au avut rezultate sub nivelul standardelor la citire la terminarea școlii primare (Quigley și Coleman, 
2019). Literația deschide programa, pentru că succesul academic la toate disciplinele din programă 
depinde de existența abilităților solide de literație. Acești elevi de 10-11 ani își vor începe parcursul în 
învățământul secundar având deja un puternic dezavantaj. 
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Literația este importantă, iar proiectul GROWE va explora abordări pedagogice care îi vor susține pe elevi 
în dezvoltarea abilităților de literație la nivelul întregii programe, bazându-se pe cele mai recente 
recomandări susținute de dovezi. Însă ce înseamnă literația? În primul rând, este esențial să clarificăm ce 
include seria de abilități pe care proiectul dorește să le dezvolte și cum se manifestă acestea în diferitele 
arii curriculare. De mai bine de două decenii, cercetătorii au studiat dezvoltarea abilităților de literație, nu 
doar în cadrul unei ore de literație, ci în contexte secundare de la nivelul întregii programe. Primele 
tentative de a contesta ideea conform căreia predarea literației este doar responsabilitatea profesorilor 
de literație și de a aborda problema nivelurilor scăzute de literație prin implicarea profesorilor de la toate 
disciplinele nu au avut succes (Moje, 2008). La fel s-a întâmplat și în cazul încercărilor de a ridica nivelul 
de literație al elevilor din învățământul secundar prin ameliorarea abilităților încă din învățământul 
primar. O serie de factori, printre care cunoștințele și convingerile profesorilor și ale elevilor despre 
literație, structurile școlare și supremația disciplinelor în divizarea programei, au fost identificați drept 
cauze care au condus la eșecul primului tip de tentativă. Eșecul ambelor cazuri însă a dus la o analizare a 
ce înseamnă să înveți la fiecare arie disciplinară și cum este modelată cunoașterea în fiecare dintre 
acestea. Astfel, a apărut o nouă perspectivă asupra literației, conform căreia literația în învățământul 
secundar trebuie privită prin prisma teoriei învățării disciplinare, mai degrabă decât prin prisma teoriei 
literației (Moje, 2008). Literația disciplinară (LD), un termen creat în 2002 de Institute for Learning at the 
University of Pittsburgh Learning Research and Development Centre (Institutul pentru Învățare din cadrul 
Centrului pentru Cercetarea și Dezvoltarea Învățării al Universității din Pittsburgh, traducerea noastră), 
reprezintă o abordare care consideră că producerea, evaluarea și diseminarea cunoștințelor sunt diferite 
pentru fiecare disciplină, deci necesită modalități diferite de citire, scriere, vorbire și gândire pentru a fi 
predate (Shanahan și Shanahan, 2008). Aspectele cheie ale unei abordări de LD sunt, conform lui Moje 
(2008): discursurile și practicile urmărite de fiecare disciplină, identitățile și identificările pe care le oferă 
fiecare disciplină, precum și baza de cunoștințe necesare a fiecărei discipline. Aceste trei elemente de 
bază trebuie luate în considerare cu atenție de către profesori, formatorii de profesori și cercetători dacă 
dorim să răspundem adecvat nevoilor de literație ale elevilor din învățământul secundar. Dacă în trecut 
profesorii din învățământul secundar considerau că literația ține doar de domeniul profesorilor de 
literație, ei se pot simți acum capacitați, deoarece primesc sarcina de a preda literație în cadrul domeniului 
în care sunt experți (Lent, 2016). 

În 2002, Universitatea din Pittsburgh a lansat un cadru care identifica cinci principii cheie: cunoașterea și 
gândirea trebuie să meargă mână în mână; învățarea reprezintă ucenicie; profesorii sunt mentorii 
ucenicilor; cultura sălii de clasă socializează inteligența; predarea și evaluarea se susțin reciproc 
(McConachie și Petrosky, 2010, p.23-4). Aceste principii au fost exemplificate în ghidul lui Lent (2016), care 
sugerează instrumente pentru aplicarea strategiilor de LD. Principiile includ și o abordare riguroasă în 
scopul susținerii modalităților de citire, scriere, vorbire și gândire specifice disciplinelor, asigurând 
obținerea unei expertize profunde a conținutului la nivelul întregii programe. Organizația Education 
Endowment Foundation (EEF) (Fundația pentru Înzestrare în Educație, traducerea noastră) a publicat 
recent șapte recomandări bazate pe dovezi în scopul implementării LD (Quigley and Coleman, 2019), 
printre care și construirea de către profesori a unui vocabular academic specific disciplinei și concentrarea 
pe susținerea abilităților elevilor de a citi și a accesa texte academice din cadrul disciplinei vizate. 
Abordările pedagogice sugerate în cel de-al doilea caz vizează învățarea elevilor să devină cititori 
strategici, care pot să aleagă dintr-o serie de strategii de lectură precum activarea cunoștințelor 
anterioare, punerea de întrebări, clarificarea și anticiparea. Acest aspect este de interes pentru proiectul 
GROWE. Cu toate acestea, punctul focal principal al proiectului GROWE va fi reprezentat de modul în care 
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aceste principii și recomandări (Quigley și Coleman, 2019) se aliniază cu abordările pedagogice discutate 
anterior care susțin ÎSE (GTL, 2019; CASEL 2020c; Weissberg și Cascarino, 2013; Charles A Dana Center și 
CASEL, 2016). 

Principiile reflectă puterea de învățare abordată de Claxton (Claxton, 2002), o abordare bazată pe 
dispoziții, menită să îi capaciteze pe elevi cu abilități cognitive și afective transferabile. Cele patru principii 
ale lui Claxton, anume reziliență, ingeniozitate, reflectare și reciprocitate susțin procesul de învățare și 
sporesc autonomia elevilor. Ingeniozitatea (capacități cognitive precum argumentarea, crearea de 
legături și adresarea de întrebări) este similară cu nevoia de a stăpâni modalități de gândire specifice 
disciplinei, conform primului principiu al LD. Mai mult, reziliența (capacități afective precum perseverența 
și concentrarea) ar susține și ar consolida deopotrivă acest proces, reflectând primele două principii ale 
LD. Această suprapunere ce se conturează între cele două pedagogii devine mai evidentă luând în 
considerare natura relațiilor elev-profesor prin prisma LD și ÎSE. Este esențial atât pentru LD, cât și pentru 
ÎSE ca profesorul să fie privit ca un antrenor și nu un instructor, o postură educațională care cultivă 
autonomia elevului. Necesitatea de a respecta normele democratice și a oferi alegeri cu sens, aspecte 
incluse în a treia practică socială de predare „Responsabilitate și alegere” (GTL, 2019), se aliniază cu cel 
de-al treilea principiu al LD: „profesorii sunt mentorii ucenicilor” (McConachie și Petrosky, 2010). Atât 
cadrul LD, cât și cel ÎSE necesită reflectarea asupra unui ecosistem mai extins al spațiului școlar, ceea ce 
scoate în evidență și alte suprapuneri. Al patrulea principiu LD, „cultura din sala de clasă socializează 
inteligența” recunoaște aspectul relațional al învățării și încurajează o abordare cooperativă în scopul 
implicării profunde în învățarea disciplinară. Conform lui Deakin-Crick et al. (2007), cercetarea factorilor 
diverși care contribuie la o cultură a sălii de clasă axată pe elev relevă o serie de domenii esențiale: 
abilitatea profesorilor de a facilita relații personale pozitive, a încuraja gândirea de ordin superior și a 
proteja siguranța emoțională în cadrul structurilor și proceselor școlare. Acestea asigură un ecosistem 
psihosocial axat pe elev. Putem stabili legături cu observațiile lui Weissberg și Cascarino (2013) cu privire 
la importanța mediilor de învățare de a promova ÎSE, dar și cu a patra practică de învățare, anume 
învățarea prin cooperare (GTL, 2019), menită să susțină abilitățile elevilor de a lucra în colaborare spre 
realizarea unui obiectiv comun și pentru a ajunge la o înțelegere cu sens; și cu cea de-a cincea, „Discuțiile 
în clasă” (GTL, 2019), menită să susțină abilitatea elevilor de a asculta cu atenție și a dezvolta argumente 
pornind de la ideile celorlalți. Putem elabora o concluzie preliminară: cu cât competențele de ÎSE sunt mai 
pronunțate, cu atât învățarea LD este mai profundă. Proiectul GROWE va încerca să investigheze și poate 
chiar să valideze această posibilitate. 

McConachie și Petrosky propun un model fundamental pentru LD, care presupune predare și învățare „pe 
diagonală” (2010, p.22). Pentru a ajunge la învățarea profundă, cea care dezvoltă gândirea critică și 
rezolvarea de probleme, cunoașterea conținutului disciplinar trebuie îmbinată cu modalități de gândire 
specifice disciplinei. Modelul integrat de intervenție al proiectului GROWE va necesita de asemenea 
predare și învățare „pe diagonală”. Pentru ca elevii noștri să atingă echilibrul dorit între cunoștințe, 
abilități și dispoziții necesare pentru a asigura deprinderea abilităților de literație și învățare socio-
emoțională, LD trebuie îmbinată cu ÎSE. Atât elevii, cât și profesorii trebuie să ia în considerare cerințele 
și principiile specifice LD, alături de cele ale ÎSE, pentru ca elevii să poată dezvolta ambele dimensiuni, 
luând în considerare și maximizând abilitățile și oportunitățile cognitiv-afective pentru a învăța „pe 
diagonală”. 
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Va fi necesar de asemenea să ajungem la un consens atât cu privire la gruparea disciplinelor în cele patru 
țări, cât și la funcția textelor noastre primare (ficțiune și nonficțiune pentru copii și adolescenți) în relație 
cu disciplinele și ÎSE. Eilish-Piper et al. au luat în considerare și felul în care o abordare de LD poate să îi 
sprijine pe elevi în ceea ce ei numesc „stăpânirea rezultatelor învățării” (2016, p.87). Accentul pe ideea de 
„stăpânire” aduce cercetarea lor mai aproape de pedagogia specifică Regatului Unit, unde noțiunea de 
stăpânire e mai consacrată decât cea de LD. Abordările de stăpânire vizează „învățarea profundă”, 
bazându-se pe ideea că practicile educative de cea mai înaltă calitate sunt menite să sape în adâncurile 
persoanei, nu să rămână pe margine.  

Acest lucru ne dă de gândit legat de abordarea noastră generală în proiectul GROWE. Trebuie să stabilim 
cum ne asigurăm că proiectul integrat de intervenție are „intenționalitate”. O astfel de abordare s-ar 
concentra mai mult pe dezvoltarea și stăpânirea unei învățări profunde care să includă elemente 
transferabile între discipline, mai degrabă decât pe liste de verificare și criterii de reușită. Un alt aspect 
important este concentrarea pe oferirea unei varietăți de abilități socio-emoționale elevilor, simultan cu 
stăpânirea disciplinelor academice specifice. Volumul lui Cain despre stăpânirea în învățare pune accentul 
pe noțiunea conform căreia „călătoria este mai importantă decât destinația” (2018, p.2). Astfel, el 
consideră că profesorii trebuie „să se axeze mai puțin pe rezultate (măsurate prin criterii restrânse de 
evaluare) și mai mult pe proces” (2018, p.2). Această idee va reprezenta de asemenea un principiu de bază 
pentru abordarea GROWE și potențialul său impact asupra tinerilor. Una dintre trăsăturile de ÎSE pe care 
sperăm să le includem este motivația intrinsecă: învățarea de dragul învățării. Astfel, nevoia de evaluare 
trebuie să fie secundară. În schimb, trebuie să primeze nevoia de a oferi materiale și abordări captivante, 
dinamice și cu șanse ridicate să aibă un impact pozitiv asupra unui public alcătuit din adolescenți, oferind 
ceea ce Seel și Attewell au descris ca „un punct de cotitură important în reimplicarea adolescenților 
defavorizați în procesul de învățare” (1998, p.255). 

Cu toate acestea, evaluarea LD trebuie să fie inclusă în abordarea GROWE. Modalitatea de realizare a 
evaluării/cum ar putea arăta evaluarea va deveni probabil un obiectiv primar al setului de instrumente/al 
resurselor educaționale deschise din cel de-al treilea an - „al treilea produs intelectual” al proiectului. 
Privitor la evaluarea LD, Peters et al. (2016) sugerează că aceasta ar trebui să fie foarte consecventă, 
sistematică și „coordonată” (2016, N.P.A) la nivelul tuturor disciplinelor vizate, pentru a permite ca 
abilitățile de care elevii au nevoie pentru anumite tehnici (de pildă, adresarea de întrebări) să fie susținute 
și consolidate la toate orele. Peters et al. pledează pentru: 

„Sarcini de evaluare dinamice, viguroase, deliberate, continue și interactive […] Evaluarea trebuie 
să fie flexibilă, ancorată în strategii, metode, abilități și tehnici importante și bazate pe conținut 
disciplinar semnificativ, util și cu sens” (2016, N.P.A). 
 

La acestea adăugăm nevoia esențială ca evaluarea să includă o componentă de autoreflecție, care să îi 
încurajeze pe elevi să se gândească nu doar la deprinderea conținutului disciplinar, ci și la progresul 
propriu la învățare în sens general, dar și specific în cadrul acestui proiect, la abilitățile de ÎSE și lectură 
disciplinară. Pe lângă toate acestea, Peters et al. scot în evidență necesitatea ca profesorii de LD să aibă 
în mod regulat oportunități de reflecție asupra practicilor proprii, mai ales privitor la modul în care 
efectuează evaluarea pentru învățare. În acest scop, Peters et al. analizează utilitatea „înregistrărilor video 
ale predării.” Astfel de înregistrări au reprezentat o componentă semnificativă a proiectului 
EUMOSCHOOL (publicat online ca resursă educațională deschisă). GROWE va include o componentă 
inspirată din această practică. 
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În cadrul discuțiilor teoretice pe marginea LD, întâlnim frecvent și sintagma „concepte-prag” sau 
„cunoaștere-prag”. Introdus la începutul anilor 2000 de către Meyer și Land (2001), termenul „prag” 
desemnează în acest caz un portal prin care elevul trebuie să treacă la puțin timp de la întâlnirea unui 
subiect nou, etapă în care: 

„Se deschide o nouă perspectivă, permițând perceperea unor lucruri care nu puteau fi percepute 
anterior. Acest lucru duce la un mod nou de gândire, care era imposibil de atins în trecut. 
Reprezintă o înțelegere, interpretare sau percepție transformată, în absența căreia elevul nu 
poate progresa, conducând la reformularea cadrului de sens a elevului.’ (Meyer, Land și Baillie, 
2010, p.9). 
 

Aceste schimbări de perspectivă sunt esențiale în cadrul misiunii GROWE și anticipăm că dimensiunile 
afective ale acestui fenomen (elementele de „transformare” și „reformulare” citate de Meyer și Land) vor 
avea un impact fundamental asupra dezvoltării identității elevilor. Acest lucru va fi relevant mai ales când 
vom putea reflecta la progresul profesorilor și al elevilor și la cum s-a schimbat perspectiva lor asupra 
învățării în urma interacționării cu modelul GROWE. 

Modul în care copiii citesc, relația și transferabilitatea competențelor lor de lectură într-un program LD, în 
care aceștia să folosească și să utilizeze abilități de lectură noi, specifice disciplinelor, dar și aprofundarea 
unor tehnici de lectură considerate mai „literare” precum deducția vor reprezenta un aspect crucial al 
cercetării noastre și în cadrul elaborării cursului de formare GROWE și a pachetului de instrumente. Totuși, 
există de asemenea riscul abordării unei perspective filologice în interpretarea conceptelor și conținutului 
în cadrul disciplinelor. Este esențial să evităm acest risc, iar un mod prin care putem realiza acest lucru 
este, după cum am prezentat anterior, să consultăm experți pentru sfaturi pe teme de conținut. Pe lângă 
acest aspect, Lent sugerează că la baza implicării adolescenților defavorizați și/sau a cititorilor reticenți în 
lectura la toate disciplinele stă nevoia inițială de a asigura o varietate de texte de înaltă calitate, care să 
se plieze pe nenumăratele interese, abilități de lectură și gusturi din cadrul ariilor curriculare. Mai mult, 
trebuie să asigurăm și faptul că elevii adolescenți sunt încurajați „să-și modeleze propriile lecturi prin 
autonomie și responsabilitate” (2015, p. 126). 

Lent arată și că este important ca cititul să devină un proces activ și dinamic în clasele la care se predă LD, 
subliniind cât de cruciale sunt „analiza”, „pauzele pentru discuții”, „contestarea” și „formularea de 
întrebări în scris”. Mai mult, rolul adresării de întrebări în cadrul LD este menționat frecvent de către Lent, 
dar și în alte texte menționate în această recenzie. Din acest motiv, pledăm pentru adoptarea a cel puțin 
câteva tipuri de întrebări din taxonomia elaborată de Chambers în scopul încurajării „discuțiilor despre 
cărți” cu tinerii, în cartea sa intitulată Tell Me: Children, Reading and Talk (1993) (Spune-mi: Despre copii, 
lectură și vorbire, traducerea noastră). În timp ce aceste întrebări sunt menite să analizeze texte de 
ficțiune, multe dintre ele pot fi adaptate astfel încât să fie relevante pentru experiențe generale de lectură, 
dar și pentru conținutul pe care elevii îl deprind prin abordarea textelor. De exemplu: Întrebarea Care 
dintre aspectele cărții te-au făcut să înțelegi cel mai bine subiectul și de ce? ar putea să îi ajute pe elevi să 
extragă informația de bază din text, pentru a-și consolida noile cunoștințe acumulate cu privire la subiect. 

În fond, am sugera că ideea de bază pe care trebuie să o avem în vedere, în calitate de cercetători în acest 
domeniu relativ nou al pedagogiei, este importanța păstrării unei abordări axate pe copii pe parcursul 
elaborării programei GROWE și pachetului de instrumente asociate/resurse pedagogice deschise. Acest 
fapt are o relevanță specială, având în vedere că cercetarea noastră și produsul său final se vor axa pe 
tineri defavorizați. Astfel, este foarte important să căutăm strategii pentru a-i implica și „a-i 
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responsabiliza”, în cuvintele lui Lent (2015, p.126), în experiențele lor de lectură. Având în vedere că 
grupul nostru țintă a trecut recent pragul dintre învățământul primar și secundar, acest fapt are o 
relevanță deosebită. După cum arată concluziile elaborate de Woolcott Research: „în experiența de 
lectură a tinerilor are loc o oarecare schimbare, astfel încât ea începe să pară mai puțin plăcută în școala 
secundară față de școala primară.” (2001, p.19). Ținând cont de acest aspect, considerăm că includerea 
unui specialist din învățământul primar (Ben Screech) în echipa de parteneriat a Universității din 
Gloucestershire reprezintă un avantaj util, anume putem să ne gândim care dintre aspectele practice ale 
literației primare (și ale diverselor tipuri de literație disciplinară) pot fi transferate eficient în contextul 
învățământului secundar și cum putem să generăm atât plăcerea lecturii, cât și implicarea elevilor, 
sperând că aceștia vor avea de câștigat de pe urma proiectului GROWE. 
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