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1: Context 
 

Implementat de un parteneriat european (implicând parteneri din Marea Britanie, România, Lituania 
și Italia), proiectul GROWE continuă proiectul EUMOSCHOOL1 urmărind dezvoltarea competențelor 
formatorilor și ale profesorilor de a răspunde nevoii duble de dezvoltare a competențelor de literație 
și socio-emoționale la elevi. În acest sens, am elaborat un curriculum de formare pentru dezvoltarea 
literației disciplinare și învățării socio-emoționale, bazat pe utilizarea textelor autentice de înaltă 
calitate din literatura contemporană pentru copii și adolescenți. Munca noastră intenționează să 
valorifice expertiza profesorilor și formatorilor și să le consolideze profilul profesional. Pentru a 
măsura eficacitatea curriculum-ului nostru, trebuie implementate o serie de instrumente de 
cercetare, de colectare și analiză de date. Acest lucru ne va permite să evaluăm măsura succesului în 
ceea ce privește proiectarea curriculum-ului, să operăm modificările necesare în conformitate cu 
experiența și feedback-ul formatorilor, profesorilor și elevului și ulterior să dezvoltăm setul de 
instrumente (IO3 – RED – resursă educațională deschisă) care ne va permite să diseminăm bune 
practici, în speranța că acestea vor inspira profesorii să adopte strategii eficiente pentru dezvoltarea 
competențelor de literație disciplinară și învățării socio-emoționale la elevii lor. 

În centrul proiectului GROWE se află un parteneriat bazat pe convingerea comună a necesității de a 
valorifica atât răspunsurile profesorilor, cât și ale elevilor în munca noastră. Vocile și reacțiile lor sunt 
esențiale pentru modul în care dorim în cele din urmă ca proiectul nostru să progreseze, în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor stabilite și a rezultatului ultim - posibil chiar în cele din urmă sub forma 
unei lucrări publicate. Cu alte cuvinte, GROWE nu este un proiect de cercetare teoretică: este 
dependent de implicarea și lecțiile învățate care își au originile direct în practica la clasă. Prin urmare, 
strategiile pe care le adoptăm în IO2 trebuie să fie cât se poate de reactive la realitățile vieții școlare 
și la experiențele practicanților care se acumulează în urma a ceea ce Wilkinson numește „the chalk 
face” (munca de zi cu zi din școală) (2002, p.130). Abordarea noastră în acest mod prezintă similarități 
cu noțiunea de cercetare școlară ca o formă de „investigație sistematică” descrisă de Hitchcock și 
Hughes: „Cercetarea poate funcționa pentru a genera întrebări despre predare și învățare […] prin 
studii de evaluare, cercetarea se poate concentra asupra eficienței politicilor și proceselor curriculare 
și pedagogice' (2002, p.5). Având în vedere acest context, prezentul document oferă o justificare a 
fațetelor cheie ale IO2. Acesta își propune să stabilească parametrii proiectului în conformitate cu 
următoarele domenii: paradigma cercetării și filozofia pe care se fundamentează, metodologia și 
metodele de cercetare, eșantionarea, colectarea datelor, fiabilitatea și validitatea și considerațiile 
etice. 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://eumoschool.eu/ 

https://eumoschool.eu/
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2: Paradigma cercetării și filozofia pe care se fundamentează  
 

La baza câmpului epistemologiei2 se află întrebarea cum știm lucrurile pe care le cunoaștem și, în al 
doilea rând, în ce măsură lucrurile pe care noi (credem că le știm) pot fi considerate vreodată ca fiind 
„adevărate” (Hetherington, 2019). Se poate susține că scopul cercetării este de a încerca să ne 
apropiem tot mai mult de un astfel de „adevăr”, recunoscând în același timp că un astfel de concept 
poate fi, în cel mai bun caz, privit ca evaziv. Imaginarea „adevărului” ca singularitate în sens pozitivist3 
poate apărea oarecum reductivă în discipline precum științele sociale, deoarece cercetarea eficientă 
aici recunoaște în mod necesar faptul că există tot atâtea întrebări câte răspunsuri, cel puțin acolo 
unde sunt implicați subiecți umani. Aceasta este o realizare cheie în stabilirea filozofiei noastre 
fundamentale ca și comunitate de cercetare în contextul proiectului GROWE. Modul în care 
interpretăm datele depinde de context și este foarte subiectiv, la fel ca reacțiile cursanților la 
curriculumul de formare. Dacă există atât de multe versiuni ale „adevărului”, cât și subiecți care să-l 
interpreteze, este de asemenea necesar să ne bazăm pe unul dintre principiile centrale ale 
epistemologiei - ideea de „cunoaștere” care necesită un „cunoscător” (Campbell, 2004, p. .37). 
Campbell sugerează că, pentru ca să existe cunoștințele, trebuie implicat un „cunoscător” - un vas sau 
canal prin care aceste cunoștințe pot intra și pot fi procesate cognitiv.  

În mod crucial, diferiți „cunoscători” oferă contexte și experiențe diferite procesului de interpretare a 
cunoștințelor. Din punct de vedere epistemologic, în contextul GROWE, am putea lua în considerare 
modul în care cercetătorii, profesorii și elevii participanți cuprind fiecare „cunoscători” diferiți și, prin 
urmare, vor modela în cele din urmă „cunoștințele” generate de această cercetare în moduri diferite. 
Astfel de atitudini diferite vor oferi perspective cruciale asupra curriculum-ului nostru și ne vor permite 
să perfectăm și să aliniem diferite aspecte ale acestuia, ținând cont de ceea ce Guest et al. numesc 
„răspunsurile texturate” (2013, p.114) pe care participanții umani ni le oferă. 

Ca parteneriat, prin urmare, subscriem la ceea ce poate fi conceptualizat în general ca o paradigmă de 
cercetare post-structuralistă. Paradigmele post-structuraliste sunt epistemologii anti-pozitiviste. Post-
structuralismul4 este de obicei preocupat de explorarea inadecvării etichetelor sau a narațiunilor, în 
special în legătură cu, de exemplu, noțiuni de gen, putere, clasă socială, moralitate sau normativitate, 
precum și demonstrarea instabilității, în ultimă instanță, a acestor concepte. De asemenea, în teoria 
post-structuralistă este subliniat modul în care, ceea ce ajungem să înțelegem ca „realitate”, este de 
regulă un construct social, după cum se subliniază în scrierile teoreticianului post-structuralist Michel 
Foucault [1926 - 1984]. În realizarea unor forme calitative5 de cercetare a „reacțiilor” la clasă, astfel 
de elemente post-structuraliste pot fi văzute a se alinia cu, de exemplu, teoria lui Stanley Fish a 
„răspunsului cititorului social” (1980), care implică utilizarea contextelor de lectură de grup ce 
constituie ceea ce el numește o „comunitate interpretativă”. Aici, cursanții lucrează împreună pentru 
a face deducții, interpretări și a trage concluzii dintr-un text. Astfel, sensul este „realizat” într-o 
manieră negociată social. Cercetătorul poate alege fie să fie un membru participant al „comunității 
interpretative”, sau mai degrabă să ocupe un loc din spate, conducând prin sugerarea de puncte de 
discuție și puncte focale, dar nu neapărat oferind gânduri și opinii personale. Această din urmă 
strategie se aliniază la propria noastră recomandare, în care practicantul funcționează mai degrabă ca 
facilitator decât ca participant direct - o abordare cunoscută și sub denumirea de „profesor care se 
abține” (Chambers, 1993). Acest lucru permite profesorilor-cercetători mai multă libertate să observe 

 
2 legat de natura cunoaşterii însăși.  
3 legat de științific; cunoştinţe demonstrate empiric / cuantificate   
4 Gama de convingeri sau ipoteze constatate în raport cu epistemologia / metodologia cercetării.  
5 Spre deosebire de abordarea „cantitativă”, se preocupă în primul rând de date non-numerice 
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„vorbirea cursanților” și să ia notițe. În acest fel, sperăm că abordările de tipul „reacția cititorilor” vor 
fi un mijloc principal eficient de colectare a datelor calitative.6 

 

3: Metodologia și metodele de cercetare calitativă  
 

Metodologia calitativă la care vor participa educatorii GROWE poate fi privită în general ca o formă de 
„anchetă a practicienilor”. Acest lucru, după cum afirmă Menter et al., înseamnă că: 

... persoanele care efectuează cercetarea cercetează și acționează practic simultan, de multe ori fiind 
„profesori cercetători”. De obicei, se presupune că cercetarea se desfășoară în cadrul propriei practici 
a practicianului, deși cercetarea colaborativă a practicienilor poate sugera un grup de profesori 
cercetători care lucrează împreună (2011, p.4).  

În plus, încurajăm practicienii să adopte principiile cheie ale „cercetării-acțiune”, în „planificarea, 
realizarea și revizuirea” practicii lor în clasă. Cercetarea-acțiune, așa cum este descrisă în diagrama de 
mai jos, este o abordare de cercetare care se bazează progresiv pe „cicluri” de reflecție, în care atenția 
se focalizează asupra unui aspect al practicii; are loc predarea, sunt observate efectele, iar practicianul 
poate apoi să reflecteze asupra eficacității contribuției sale. Detaliile reflecției informează apoi ciclul 
următor. Aici, abilitatea de reflecție este prioritară ca instrument cheie în ceea ce privește capacitatea 
practicantului de a-și vedea acțiunea practică prin prisma efectului pe care îl intenționează și, prin 
urmare, o astfel de strategie reflexivă va fi cheia abilităților practicienilor de a evalua măsura în care 
curriculumul GROWE are impactul dorit. 

 

Există o serie de metode de cercetare calitativă care credem că ar putea fi folosite în mod eficient 
pentru a culege date utile pentru analiză pentru a evalua eficacitatea curriculumului GROWE, în plus 

 
6 Aidan Chambers: Tell Me. Taxonomix întrebărilor care pot servi ca puncta de plecare utile pentru stimularea 
discuțiilor despre cărți / reacţiilor la o carte într-o sală de clasă: 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://www.hayes-pri.bromley.sch.uk/attachments/download.asp?file=1685&type=pdf
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față de furnizarea de materiale ulterior capabile să joace un rol în setul de instrumente / OER. Acestea 
includ, dar nu se limitează la: 

• Utilizarea unui jurnal profesional care reflectă evoluția încrederii formatorilor în livrarea 
curriculumului GROWE și domeniile lor de creștere; 

• Interviuri, chestionare și focus-grupuri, focalizate pe gândurile, sentimentele și atitudinile 
participanților în raport cu curriculumul și orientate către formatori, profesori și elevi; 

• Înregistrări video / audio ale practicii (NB: Pentru ca vorbirea profesorului / cursantului să 
poată fi „codificată” în mod adecvat, vocile înregistrate vor trebui ulterior transcrise și traduse 
în limbile partenerilor); 

• Fotografii sau alte înregistrări digitale ale activităților din clasă și ale produselor elevilor; 

• Date de evaluare - de ex. notarea realizată de cadrele didactice, interevaluare / autoevaluare 
sau înregistrările discuțiilor de evaluare formativă / evaluare bazată pe discuții cu elevii; 

 

Lucrând cu un număr de participanți relativ scăzut, am optat, după cum s-a menționat anterior, pentru 
o abordare predominant calitativă a colectării datelor, mai degrabă decât o abordare cantitativă. Prin 
urmare, vom „codifica” sau vom furniza ceea ce este cunoscut ca „analiză de conținut” a tipurilor de 
„date umane” indicate mai sus. Datele calitative prezintă avantaje notabile pentru un proiect precum 
GROWE, de exemplu, prin capacitatea lor de a comunica mult mai multe din punct de vedere al 
profunzimii și nuanțelor în raport cu „povestea” unui participant (într-un mod care este mai greu de 
realizat cu datele cantitative ) și, de asemenea, prin mărturii/testimoniale, privind participanții ca 
indivizi în narațiunea cercetării, mai degrabă decât un simplu număr. 
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4: Eșantionarea 
Proiectul GROWE implică trei grupuri distincte de participanți: formatori, profesori și elevi. Strategia 
de eșantionare pentru fiecare grup trebuie să fie atent analizată pentru a asigura validitatea proiectării 
cercetării (Mukherji și Albon, 2015), iar strategiile vor fi utilizate pentru a informa analiza datelor 
rezultate. Prin urmare, mai jos prezentăm profilul fiecărui grup de participanți expunând motivele care 
stau la baza selecției lor. 

Formatori: În total vor fi 12 formatori participanți, câte 3 din fiecare organizație parteneră. Inițial am 
utilizat eșantionarea convențională, stratificată prin eșantionare intenționată. Fiecare partener din 
consorțiu a fost responsabil pentru identificarea și selectarea a 3 membri ai personalului care 
îndeplinesc două criterii distincte pentru a deveni formatori în cadrul proiectului GROWE. În primul 
rând, fiecare formator ar trebui să aibă experiență în pregătirea profesorilor și, în al doilea rând, 
fiecare formator ar trebui să aibă competențe suficiente de limba engleză pentru a participa pe deplin 
la activitatea de formare internațională, ceea ce constituie formarea inițială GROWE. În prezent, 9 din 
cei 12 formatori sunt personal care lucrează în organizațiile partenere și 3 sunt profesori care lucrează 
în școlile partenere asociate ale proiectului. 

Profesori: Fiecare formator va livra programul de formare GROWE către 8/9 profesori care lucrează în 
cel puțin cele 4 școli asociate, care, acolo unde este posibil, au fost selectați pe baza faptul că lucrează 
cu elevi din medii defavorizate. Profesorii vor fi profesori de gimnaziu sau liceu de orice disciplină (cum 
ar fi științe, matematică și științe socio-umane), cu precădere cei de alte discipline decât limba și 
literatura maternă/ străină. Acest lucru este esențial pentru proiect, deoarece modelul GROWE 
încearcă să dezvolte competențe de literație și social-emoționale în și prin toate disciplinele 
curriculumului. Profesorii vor fi selectați în consultare cu conducerea școlii respective. Acest grup 
eșantion va fi format din 100 de profesori în total, 25 din fiecare țară. 

Elevii: Fiecare profesor va livra modelul de intervenție GROWE la o clasă, care va avea în medie 25 de 
elevi. Vor fi vizați elevii din ciclul secundar inferior. Succesul școlar depinde de competențe solide și 
abilități social-emoționale și acestea trebuie să fie predate în mod explicit și consolidate la începutul 
învățământului secundar. Modelul de dezvoltare GROWE va ajunge la aproximativ 2500 de elevi, dar 
vor fi urmăriți cu precădere 3 elevi pe clasă, deci 300 de elevi. Eșantionarea stratificată va fi utilizată 
în aceste cazuri. Profesorii vor urmări progresul a câte 3 elevi în fiecare clasă, din care un elev cu 
competențe bune, unul cu competențe medii și unul cu competențe modeste. 
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5: Colectarea de date 
 
Pentru a studia efectele cursului de formare GROWE, au fost concepute o serie de instrumente de 
colectare a datelor care vor viza toți participanții la proiect. Fiecare instrument este conceput pentru 
a colecta date despre un aspect specific al proiectului și, luate împreună, se vor aduna date bogate 
pentru a ne ajuta să înțelegem pe deplin impactul modelului GROWE asupra formatorilor, profesorilor 
și elevilor beneficiari. Următoarele oferă o justificare a fiecăruia dintre instrumentele proiectate de 
colectare a datelor. 

 

5.1: Impactul GROWE asupra formatorilor participanți la proiect 
Un obiectiv cheie al proiectului GROWE este dezvoltarea capacității formatorilor de a sprijini profesorii 
în abordarea nevoilor de literație și de dezvoltare social-emoțională a elevilor. Pentru a monitoriza și 
a evalua succesul acestui obiectiv, este necesar să se exploreze inițial experiențele formatorilor care 
livrează curriculumul cursului de formare GROWE (CCFG). Au fost concepute două instrumente de 
colectare a datelor care ne vor ajuta să înțelegem impactul perceput al CCFG și să identificăm unde 
pot fi făcute ajustări pentru a-și consolida impactul viitor. Vom cere tuturor formatorilor să mențină 
un jurnal profesional pe tot parcursul programului de formare și să completeze un chestionar odată 
ce cursul a fost livrat. 
 

5.1.1: Jurnal profesional 
Scopul jurnalului profesional (JP) este de a afla cât de eficient poate sprijini CCFG încrederea și 
abilitățile formatorilor pentru livrarea formării GROWE și de a înțelege domeniile de creștere 
profesională pe care le experimentează formatorii. Ca instrument de colectare a datelor, un JP este 
de natură reflexivă și are o abordare auto-etnografică permițând fiecărui formator să-și documenteze 
gândurile, ideile și judecățile ca răspuns la CCFG. Deși va trebui să se țină cont de contextele socio-
culturale ale formatorilor, datele colectate vor oferi posibilitatea identificării domeniilor de 
îmbunătățire a CCFG. Toți formatorii participanți vor fi rugați să mențină un JP pe toată durata livrării 
CCFG. Recomandăm ca formatorii să contribuie la jurnal la sfârșitul fiecărui modul. Acest lucru va 
permite reflecții imediate în fiecare etapă a formării și va surprinde dezvoltarea lor profesională. 
Formatorilor li se cere să reflecteze asupra aspectelor formării care merg bine și care sunt mai puțin 
reușite, cu referire în special la abordările pe care le-au folosit pentru a facilita implicarea cursanților, 
resursele pe care le-au folosit, evaluările formative și sumative efectuate și feedback-ul primit. A fost 
furnizat un formular pentru JP, cu îndrumări însoțitoare cu privire la modul de abordare a 
consemnărilor [vezi Anexa 1]. 

 

5.1.2: Chestionar post-formare 
Pentru a examina eficacitatea CCFG, am întocmit un chestionar post-formare (CPF) pe fiecare formator 
îl va completa după ce a susținut formarea GROWE [vezi Anexa 2]. Chestionarul oferă formatorilor 
posibilitatea de a reflecta și de a comenta fiecare secțiune a CCFG. În primul rând, dorim să ajustăm 
claritatea și utilitatea CCFG, dar alături de acestea, dorim să examinăm și alinierea constructivă dintre 
competențe, evaluări și activități de învățare, pentru a testa soliditatea fundamentelor teoretice și 
pentru a verifica claritatea și relevanța materiale de formare. Toate acestea sunt domenii care, dacă 
sunt slabe, ar putea pune în pericol eficacitatea CCFG. 

Chestionarul combină întrebări închise și întrebări deschise folosind scale de evaluare. În cazul în scării 
de evaluare sau întrebări închise, formatorilor li se oferă posibilitatea de a-și extinde răspunsurile 
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oferind  explicații. Explicațiile vor furniza informații cheie necesare pentru a informa o revizuire a 
CCFG, iar scorul selectat va indica dacă este necesară o revizuire majoră sau minoră. Întrebările 
deschise urmăresc colectarea de feedback cu privire la conținutul modulelor individuale și 
răspunsurile vor completa datele colectate prin JP, susținând în mod similar o revizuire atentă a CCFG. 

În plus, un chestionar adaptat va fi dat unui superior al formatorilor din fiecare organizație parteneră 
[vezi Anexa 3]. Această perspectivă externă va consolida fiabilitatea feedback-ului și va sprijini 
controlul eficient al CCFG, îmbunătățind astfel și mai mult CCFG revizuit. 

Datele colectate de la toți formatorii și superiorii lor, prin JP și CCPF, se vor combina pentru a ajuta la 
identificarea zonelor din CCFG care vor trebui să fie ajustate. Acest lucru va asigura o revizuire 
riguroasă a CCFG, care la rândul său va maximiza eficacitatea sa viitoare. 

 

5.2: Impactul GROWE asupra profesorilor participanți la formare  
Un al doilea obiectiv cheie al proiectului GROWE este dezvoltarea competențelor profesorilor pentru 
a răspunde nevoilor de literație și de învățare socio-emoțională a elevilor lor. Pentru a monitoriza și 
evalua eficacitatea formării GROWE asupra cadrelor didactice participante în atingerea acestui 
obiectiv, vor fi utilizate două instrumente de colectare a datelor, producând trei fluxuri de date: 
chestionar pentru profesori pre- și post-formare și portofoliul de formare GROWE. 

Instrumentele de colectare a datelor, chestionarele și portofoliul, vor colecta date complementare: 
chestionarele vor prezenta date despre perspectiva profesorilor, iar portofoliul va prezenta date atât 
din activitățile profesionale ale profesorilor (sarcinile de realizat ca temă), cât și din evaluarea lor de 
către formatori (evaluările). Gama de date și perspectiva duală vor permite o interogare solidă a 
impactului pe care l-a avut formarea GROWE. 

Ambele instrumente vor fi folosite pentru a investiga cunoștințele și înțelegerile profesorilor referitor 
la importanța literației disciplinare (LD) și a învățării socio-emoționale (ÎSE) la elevi, îmbogățirea 
cunoștințelor și a înțelegerii profesorilor cu privire la modul de facilitare a dezvoltării LD și ÎSE la elevii 
lor, precum și dezvoltarea abilităților profesorilor de a implementa strategiile GROWE în sălile lor de 
clasă. 
 

5.2.1: Chestionar pentru profesori 
Chestionarul pentru profesori, împărțit într-un chestionar pre-formare (CP1) [vezi Anexa 4] și un 
chestionar post-formare (CP2) [vezi Anexa 5], este conceput pentru a culege date în două momente 
distincte din timp. Fiecare chestionar pune aceleași întrebări pentru a permite identificarea și 
evaluarea schimbărilor în competențele profesorilor. 

Profesorii finalizează CP1 înainte de formarea GROWE pentru a permite stabilirea situației inițiale 
pentru fiecare profesor în fiecare dintre domeniile examinate. CP2 va fi completat la finalizarea 
formării GROWE, permițând fixarea unui punct de evaluare sumativă, comun tuturor profesorilor 
participanți. Diferențele potențiale între răspunsurile dintre CP2 și CP1 ne vor permite să evaluăm 
impactul perceput al formării. Fiecare profesor participant va fi rugat să folosească un cod (cuvânt 
secret) pentru chestionarele proprii. Acest lucru ne va permite să conectăm cele două chestionare 
pentru a efectua analiza comparativă, menținând în același timp anonimatul și confidențialitatea. 

Au fost puse două întrebări contextuale: disciplina predată de fiecare participant și anii de experiență 
în predarea disciplinei respective. Prima întrebare ne va permite să evaluăm impactul potențial pe 
care l-ar putea avea experiența profesorului asupra punctelor de plecare și rata progresului ulterior. 
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Al doilea ne va permite să evaluăm impactul potențial pe care îl poate avea experiența profesională, 
în mod similar cu privire la punctele de plecare și măsura progresului ulterior. 

Întrebările din corpul principal al chestionarului se concentrează în principal pe obținerea de date 
despre practica profesorilor la clasă. Se folosesc combinat scale de evaluare, casete de bifare și 
răspunsuri calitative. Scalele de evaluare și casetele de bifare vor permite realizarea unor comparații 
directe, măsurabile, între CP1 și CP2 pentru fiecare profesor, în timp ce răspunsurile calitative vor oferi 
o perspectivă contextualizată pentru a permite interpretarea evaluărilor și a casetelor bifate. Se 
utilizează o scară de la 1-10 pentru a permite o evaluare mai nuanțată decât ar fi posibilă cu o scară 
de la 1-5 și, prin urmare, acest aspect va sprijini înțelegerea mai bună a schimbărilor potențiale. 

Întrebările se împart în trei secțiuni principale: cele care vizează practica profesorilor în jurul LD, cele 
care vizează practica profesorilor în jurul ÎSE și cele care vizează practica profesorilor cu privire la 
utilizarea textelor autentice. Inițial, am dori să vedem dacă există o corelație între cunoașterea și 
înțelegerea importanței LD și ÎSE și cantitatea de timp de clasă dedicată în primul rând predării 
explicite a strategiilor LD și ÎSE și, în al doilea rând, facilitării aplicării abilităților LD și SE. În plus, am 
dori să aflăm dacă accentul profesorilor, în orice timp alocat programului LD și ÎSE, este predominant 
pe predarea explicită a strategiilor relevante pentru LD și ÎSE sau pe oferirea de oportunități elevilor 
de a practica abilitățile DL și SEL și, în cadrul LDL și ÎSE, care aspecte sunt mai susceptibile de a fi 
urmărite. Vom investiga dacă aceste poziții se schimbă ca răspuns la formarea GROWE. În plus, vor fi 
examinate posibile corolare între încrederea crescândă a profesorilor și dezvoltarea competențelor, 
după cum va reieși atât din portofoliu, cât și din chestionare. Vom colecta date despre experiențele 
profesorilor privind folosirea textelor autentice: frecvența cu care profesorii le folosesc, beneficiile și 
provocările percepute. Acest lucru ne va permite să înțelegem abordările profesorilor față de textul 
autentic, astfel încât să putem consolida formarea în jurul rolului lor esențial. 

 

5.2.2 Portofoliul de formare GROWE  
Portofoliul de formare GROWE (PtfFG) va oferi o gamă bogată de date care ne vor informa și aprofunda 
înțelegerea impactului pe care CCFG l-a avut asupra cadrelor didactice participante. PtfFG constă din 
14 sarcini care trebuie realizate de profesori în cadrul celor cinci module ale cursului de formare și vor 
oferi dovezi despre competențele lor generale și specifice. Sarcinile vor oferi oportunitatea unei 
analize comparative strânse și vor fi identificate teme emergente legate de cunoașterea și înțelegerea 
importanței LD și ÎSE din partea profesorilor, cunoașterea în curs de dezvoltare și înțelegerea 
strategiilor și abordărilor GROWE pentru a sprijini LD și ÎSE la elevi și evoluția abilităților lor în 
implementarea acestor strategii și abordări. 

Cunoștințele și înțelegerea profesorilor cu privire la importanța LD și ÎSE vor fi monitorizate și evaluate 
în principal prin sarcinile 1.2 și 1.3. Cunoștințele și înțelegerea profesorilor despre cum să susțină și să 
dezvolte LD și ÎSE vor fi monitorizate și evaluate în principal prin sarcinile 1.1, 2.1, 3.3, 4.3 și 5.3. 
Implementarea modelului de intervenție GROWE de către cadrele didactice va fi monitorizată și 
evaluată în principal prin sarcinile 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 și 5.2. 

Fiecare sarcină trebuie evaluată de către formator folosind descriptorii de performanță aferenți. 
Descriptorii de performanță descriu un continuum al performanței, permițând evaluarea în patru 
categorii: „excelent”; 'bine'; 'satisfăcător'; 'începător'. Descriptorii sunt gândiți să susțină evaluarea 
formativă, ajutând profesorii și formatorii să înțeleagă ce componente ale competențelor pe care le-
a dobândit profesorul și ce domenii necesită o atenție suplimentară, iar aspectul sumativ ne va 
permite să monitorizăm îndeaproape eficacitatea CCFG. Calificativele sumative pentru fiecare 
profesor vor fi colectate și revizuite pentru a evalua impactul pe care l-a avut cursul de formare. 
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5.3: Impactul GROWE asupra elevilor implicați  
Pentru a putea determina eficacitatea CCFG în dezvoltarea mai întâi a capacităților formatorilor și apoi 
a cadrelor didactice de a răspunde nevoilor de literație și de învățare socio-emoțională a elevilor, este 
desigur necesar să monitorizăm și să evaluăm impactul modelului GROWE de intervenție asupra 
elevilor înșiși. În acest scop, vor fi utilizate două instrumente de colectare a datelor: un chestionar de 
monitorizare a progresului elevilor și interviuri de grup semi-structurate. Chestionarele de 
monitorizare vor urmări progresele realizate de elevi în abilitățile lor LD și SE pe durata programului 
de formare și vor fi completate la începutul și la sfârșitul programului. Interviurile vor investiga 
schimbările percepute pe care intervenția GROWE le-a facilitat și vor fi realizate la sfârșitul 
programului. Obținerea datelor din aceste perspective duble va asigura triangularea, consolidând 
astfel validitatea și fiabilitatea descoperirilor noastre. 

5.3.1: Chestionar de monitorizare a progresului elevilor 
Chestionarul de monitorizare a progresului elevilor (CME) [vezi anexa 6] este conceput pentru a 
colecta mai multe fluxuri de date: fiecare profesor va urmări trei elevi selectați, în două momente din 
timp. Profesorilor li se va cere să selecteze trei elevi din aceeași clasă și să le urmărească abilități de 
LD și SE. Elevii vor trebuie să se încadrează în următorii parametri: un elev cu rezultate foarte bune la 
disciplina predată de profesor, un elev cu performanțe medii și un elev cu performanțe scăzute. 
Colectarea datelor despre cei trei elevi asigură în același timp un eșantion reprezentativ din fiecare 
grup de elevi/ clase, oferă posibilitatea de a investiga dacă intervenția GROWE poate viza toate 
profilurile cursanților cu impact egal sau dacă strategiile și abordările sunt mai potrivite pentru 
susținerea abilităților LD și SE la elevi cu anumite profiluri academice. Profesorilor li se va cere să 
completeze chestionarele de monitorizare a progresului elevilor în două puncte specificate: la început 
și la sfârșit de program de formare. Primul punct de evaluare va furniza date de bază inițiale pentru 
fiecare elev. Acest lucru va permite măsurarea progresului fiecărui elev ulterior în intervalul de timp 
al programului de formare și va ajuta echipa de cercetare să identifice tendințele potențiale în 
progresul relativ realizat în LD și ÎSE. 

Profesorii trebuie să evalueze abilitățile LD și SE la fiecare elev. Cu toate acestea, în aceste zone largi, 
sfera de aplicare a fost restrânsă. Pentru LD au fost selectate aspectele specifice „Citirea cu 
înțelegere”, „Scrierea pentru învățare” și „Discuțiile colaborative”, iar pentru ÎSE, „Conștientizare de 
sine” și „Abilități de relaționare”. Acest lucru va permite gestionarea relativ ușoară a datelor și 
coerența lor. Capacitățile respective au fost identificate pentru fiecare aspect [vexi anexa 7]. 
Capacitățile de „Conștientizare de sine” și „Abilități de relaționare” au fost extrase din cadrul SEL al 
CASEL (CASEL, 2021)7, iar capacitățile de „Comprehensiune”, „Scriere pentru gândire” și „Discuție 
colaborativă” au fost generate de echipa de cercetare GROWE, informată de raportul de orientare al 
EEF privind dezvoltarea literației în învățământul secundar8. Aceste capacități vor oferi profesorilor 
informații valoroase cu privire la abilitățile specifice pe care le cuprinde fiecare componentă a LD și 
ÎSE. 

Evaluarea progresului elevilor va fi efectuată cu referire la descriptorii de performanță [vezi Anexa 8]. 
Descriptorii oferă descrierea a patru niveluri de performanță care se aliniază cu nivelurile din PtfPG: 
Excelent; Bun; Satisfăcător; Începător și indică nivelurile de performanță (1-10). Fiecare descriptor de 

 
7 CASEL (2021) What is SEL? disponibil la: https://casel.org/sel-framework/ (ultima accesare: 24.2.2021). 
8 Quigley, A. și Coleman, R. (2019) Improving Literacy in Secondary Schools. Guidance Report. Education 
Endowment Foundation. Disponibil la: 
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Literacy/EEF_KS3_KS4_LITERACY_GU
IDANCE.pdf  (ultima accesare: 24.2.2021). 
 

https://casel.org/sel-framework/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Literacy/EEF_KS3_KS4_LITERACY_GUIDANCE.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Literacy/EEF_KS3_KS4_LITERACY_GUIDANCE.pdf
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performanță ilustrează profilul unui elev care se situează pe una din cele patru benzi din fiecare 
dimensiune a LD și ÎSE, descriind progresia incrementală a capacităților asociate. Profesorii ar trebui 
să le folosească pentru a decide în ce bandă/ nivel se încadrează performanțele fiecărui elev, folosind 
abordarea „cea mai bună potrivire” pentru a  judeca la ce nivel din acea bandă lucrează fiecare elev. 

Aceste date detaliate ne vor permite să urmărim îmbunătățirile în LD și ÎSE. Ne va permite să 
identificăm dacă se realizează rate similare de progres în LD și ÎSE și dacă se realizează mai multe 
progrese în oricare dintre dimensiunile specifice din LD sau ÎSE în raport cu celelalte. De asemenea, ne 
va permite să investigăm progresul relativ dintre elevii cu performanțe ridicate, medii și scăzute pentru 
a vedea dacă este consecvent în întreaga gamă de abilități și, dacă nu, ce gamă de abilități răspunde 
mai favorabil modelului GROWE. 

Finalmente, datele colectate cu ajutorul chestionarelor de monitorizare a progresului elevilor vor fi 
analizate împreună cu CP2. Vom putea examina impactul pe care echilibrul dintre predarea explicită 
a strategiilor LD și ÎSE și oportunitățile oferite de a aplica aceste strategii îl au asupra progresului 
elevilor, dacă focalizarea pe LD și ÎSE într-o lecție conduce la o diferență în progresul elevilor și dacă 
timpul dedicat predării anumitor dimensiune ale LD și ÎSE se corelează cu un progres mai mare în 
aceste domenii. 

5.3.2: Interviuri cu elevi 
Interviurile de grup semi-structurate [vezi Anexa 9] au fost concepute pentru a completa datele 
colectate prin CME și pentru a capta vocea elevului. Acestea urmează să fie desfășurate la sfârșitul 
proiectului, permițând astfel elevilor posibilitatea de a reflecta pe deplin în ce domenii ale LD și ÎSE 
simt că au făcut progrese. 

Am optat pentru interviu semi-structurat, deoarece această metodă oferă o flexibilitate suplimentară 
față de interviurile structurate, dar asigură o anumită standardizare a datelor, pe care interviurile 
nestructurate nu ar face-o. Întrebările de bază, comune tuturor interviurilor, vor asigura atingerea 
unui grad de standardizare, dar fiecare intervievator va avea ocazia să cerceteze detalii suplimentare 
acolo unde este necesar, să dezvolte, să confirme sau să clarifice răspunsuri particulare. Bogăția 
datelor rezultate va sprijini o înțelegere aprofundată a percepțiilor elevilor. 

Întrebările de bază sunt deductive pentru a ghida reflecțiile elevilor în jurul componentelor selectate 
ale LD și ÎSE: „Citirea cu înțelegere”, „Scrierea pentru învățare” și „Discuție colaborativă” pentru LD și 
„Auto-conștientizarea” și „Abilități de relaționare” pentru ÎSE . Cu toate acestea, acestea sunt deschise 
pentru a permite răspunsuri individuale, oferind elevilor mai mult control asupra direcției interviului. 
Se oferă sugestii cu privire la domeniile pe care intervievatorii le-ar putea explora. 

Interviurile vor fi interviuri de grup, care implică 5-6 elevi, conduse de profesorul elevilor cu sprijin, 
dacă se dorește, din partea formatorului. Acolo unde este posibil, interviurile ar trebui realizate de 
profesorii elevilor pentru a asigura un grad de coerență în legătura interpersonală între intervievator 
și intervievați. Elevii participanți vor fi selectați în consultare cu formatorul. 

Interviurile trebuie înregistrate, de preferință în format video, dar măcar audio. Acest lucru va permite 
intervievatorilor să se concentreze asupra chestiunilor apărute în timpul interviului, dar în același timp 
va permite înregistrarea și transcrierea ulterioară pentru analiză. 

Fiecare formator va superviza un interviu de grup. 
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6: Fiabilitate/ grad de încredere și validitate 
 

După Kirk și Miller, cercetarea calitativă este „o tradiție specială în științele sociale care depinde în 
mod fundamental de urmărirea oamenilor pe propriul teritoriu și de interacțiunea cu ei în propria lor 
limbă, în propriii termeni” (1986, p.9). Cercetătorii calitativi se confruntă atunci cu puncte de vedere 
subiective, capricii umane, opinii care pot fi mai înrădăcinate în sentimente și emoții decât în 
obiectivitate, așadar înțelegerea măsurii în care o cercetare poate fi considerată fiabilă și „validă” în 
domeniul de aplicare poate fi o provocare. În aceste condiții, cum demonstrăm, ca echipă de 
cercetători, angajamentul de a asigura robustețea și încrederea constatărilor și recomandărilor 
noastre finale în ceea ce privește GROWE? În acest sens, susținem următoarele principii și întrebări: 

• Ce tendințe putem vedea în cadrul cercetărilor efectuate de diferitele țări partenere? 
• Ce niveluri de implicare generală au avut practicienii sau cursanții care au contribuit la proiect 

și, prin urmare, cum s-ar putea spune că aceasta afectează legitimitatea răspunsului 
(răspunsurilor) lor? 

• În mod similar, ce niveluri de credibilitate atribuim mărturiilor/ testimonialelor diferiților 
practicieni? 

• Ce vulnerabilități legate e procesul de cercetare și rezultate sunt reliefate în mod obișnuit în 
diferitele țări partenere? Cum putem (re)acționa față de acestea? 

• Cât de generalizabile sau reproductibile se poate spune că sunt concluziile trase? 
• Ce variabile didactice par să aibă de obicei impact asupra livrării curriculumului și în ce moduri 

diferă sau rămân constante între țările partenere? 
• Care sunt principalii factori care afectează învățarea copiilor și în ce moduri diferă sau rămân 

constante între țările partenere? 
• Unde întâlnim ambiguități? Ce altceva putem face pentru a elimina orice discrepanță în datele 

cercetării? 
 

De asemenea, susținem utilizarea unei abordări de triangulare a metodelor de cercetare prezentate 
în secțiunea de mai sus, în care trei sau mai multe metode de colectare a datelor sunt utilizate 
împreună pentru a crește validitatea / fiabilitatea studiului. 
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7: Considerații etice 
 

Articolul 11 al „Ghidului etic pentru cercetarea educațională” (2014) al Asociației Britanice de 
Cercetare Educațională (British Educational Research Association – BERA) prevede următoarele: 

Cercetătorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că toți participanții la cercetare 
înțeleg procesul în care urmează să fie implicați, inclusiv de ce este necesară participarea lor, 
cum va fi utilizată și cum și cui va fi raportată (2014, p.5). 

Conform stipulărilor BERA și liniilor directoare de etică a cercetării de la Universitatea din 
Gloucestershire, trebuie să luăm în considerare informații cheie, cum ar fi: numărul participanților, 
vârsta lor, modul în care putem asigura consimțământul informat de la elevi și părinții lor, modul în 
care un participant se poate retrage dacă dorește, precum și colectarea adecvată și sigură, 
anonimizarea și stocarea datelor (a se vedea secțiunea de mai jos). Recomandăm partenerilor noștri 
de la școli să distribuie un formular de informare pentru participanți și declarație de consimțământ (se 
va pune la dispoziție un exemplu pe Trello). Consimțământul participanților va include 
consimțământul de a realiza și utiliza înregistrări audio, înregistrări video și fotografii pentru analiză și 
diseminare potențială viitoare. Din punct de vedere etic, este crucial ca noi: 

• să explicăm în mod clar participanților, fără utilizarea jargonului sau a unui limbaj „prea 
academizat”, obiectivele și scopurile cheie ale proiectului; 

• să explicăm ce drepturi au participanții în ceea ce privește, de exemplu, retragerea și protecția 
împotriva daunelor și să ne asigurăm că vocea lor este respectată în desfășurarea cercetărilor 
la școală; 

• să ținem cont de dreptul participanților la anonimat, în ceea ce privește datele lor personale 
și datele potențial împărtășite de alți participanți, și să ne asigurăm că garantăm acest lucru 
în cursul diseminării cercetării, cum ar fi instrumentarul (OER); 

• să verificăm cum și unde vor fi stocate datele culese și ce se va întâmpla la finalizarea 
proiectului; 

• să subliniem transparența preconizată a procesului de cercetare și a rezultatelor. 

În calitate de parteneri, avem diverse responsabilități ca cercetători pentru a ne asigura că datele 
participanților noștri sunt stocate în siguranță și utilizate în mod corespunzător și etic. Pe lângă 
aderarea la etica și protocolul practicat de universitate, pe lângă liniile directoare BERA (menționate 
în secțiunea de etică de mai sus), trebuie să luăm în considerare cu atenție cine are acces la datele 
participanților și cum să asigurăm anonimatul, printre altele. Având în vedere acești factori, susținem 
utilizarea unui „plan de gestionare a datelor”, un exemplu pro-forma fiind disponibil pe Trello și care 
va fi avizat de Universitatea din Gloucestershire. 
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Anexa 1: Ghid pentru Jurnalul profesional al formatorilor  
 

Formatorii GROWE: Jurnal profesional 
 

Am dori să aflăm cât de eficient v-a susținut Curriculum-ul cursului de formare GROWE (CCFG) 
încrederea în livrarea formării GROWE și am dori să înțelegem domeniile de creștere profesională pe 
care le-ați experimentat în timp ce ați livrat formarea. 

Prin urmare, dorim să vă cerem să mențineți un jurnal profesional pe toată perioada în care lucrați cu 
participanții din grupa dvs. 

Vă rugăm să utilizați formatul de mai jos pentru reflecții asupra fiecărui modul și completați-l în limba 
engleză. 

Vă recomandăm să faceți consemnări periodice în jurnalul dvs. profesional, dar cel puțin la sfârșitul 
fiecărui modul, pentru a surprinde dezvoltarea profesională continuă. 

 

Data completării: 
 

Modulul: 

PUNCTE TARI: 
Vă rugăm să identificați aspectele formării care au mers bine în acest modul și să reflectați asupra 
lor, să explorați de ce au mers bine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARII DE CREȘTERE: 
Vă rugăm să identificați aspectele formării în acest modul care au avut mai puțin succes și să 
reflectați asupra lor, stabilind motivele pentru care au mers mai greu . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLICAREA PARTICIPANȚILOR: 
Vă rugăm să reflectați asupra abordărilor pe care le-ați folosit pentru a facilita implicarea 
cursanților, cu referire la scopurile urmărite, la competențe și sarcini. 
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AUTOREFLECȚIE: 
Vă rugăm să reflectați asupra impactului pe care l-a avut implicarea dvs în proiect asupra propriei 
dezvoltări ca educator/ formator. 
 
 
 
 
 
 
RESURSE: 
Vă rugăm să reflectați asupra resurselor pe care le-ați folosit pentru a sprijini progresul cursanților, 
atât cele incluse în CCFG, cât și orice materiale suplimentare pe care le-ați utilizat 
 
 
 
 
 
EVALUARE: 
Vă rugăm să reflectați asupra evaluărilor formative și sumative pe care le-ați efectuat cu privire la 
progresul cursanților dvs. în timpul acestui modul. Ce impact a avut feedback-ul dvs. și cum ar putea 
fi consolidat? 
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Anexa 2: Chestionar post-formare pentru formatori 
 

Formatori GROWE: Chestionar post-formare 

Feedback asupra curriculumului cursului de formare GROWE  

Am dori să aflăm despre experiențele dvs. de utilizare a curriculumului cursului de formare GROWE 
(CCFG). Am dori să înțelegem cât de clar și cât de util vi s-a părut documentul CCFG când ați avut de 
susținut formarea, pentru a-i îmbunătăți eficacitatea și relevanța. 

Vă rugăm să citiți următoarele întrebări și să răspundeți la ele cu cât mai multe detalii. Răspunsurile 
dvs. vor fi folosite pentru a face orice ajustări necesare la CCFG. 

 

Fundamentare 

Vă rugăm să vă gândiți la fundamentarea CCFG, care subliniază de ce este necesar modelul GROWE, 
prezentând fundamentele teoretice și cercetările în LD și ÎSE pe care se bazează (pp. 3-12). 

• Cât de bine clarifică CCFG de ce trebuie vizate competențele LD și SE și cum pot fi vizate 
simultan? Vă rugăm să încercuiți un răspuns:  
 
Foarte bine          Bine           Destul de bine           Slab 
 
Dacă nu ați încercuit „foarte bine”, vă rugăm să identificați unde este necesară o mai mare 
claritate: 

 
 
 
 

 

Competențe generale și specifice 

Vă rugăm să vă referiți la competențele C1-C4 (p.13) pe care profesorii trebuie să le stăpânească 
pentru a implementa modelul GROWE. 

Există competențe care au cauzat neînțelegeri sau interpretări greșite de către participanții 
la formare? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
Da                  Nu 
 
Dacă ați încercuit „Da”, vă rugăm să identificați competențele respective și explicați pe scurt 
natura neînțelegerii sau interpretării greșite 
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Structura și metodologia cursului de formare 

Vă rugăm să vă referiți la explicația structurii CCFG și îndrumările oferite cu privire la modul cel mai 
bun de a-l livra (pp. 17-24). Reflectați la experiența dvs. directă de livrare a formării. 

• Sunteți de părere că există o lipsă de claritate sau coerență în structura dată? Vă rugăm să 
încercuiți un răspuns: 
 
Da                  Nu 

 
Dacă ați încercuit „Da”, vă rugăm să identificați aria/ ariile specifice în care este necesară o 
mai mare claritate: 

 
 
 
 
 

 
• Cât de utile vi s-au părut îndrumările cu privire la modul de livrare a formării? Vă rugăm să 

încercuiți un răspuns: 
  
Foarte utile                      utile                       destul de utile                       deloc utile 
 
Dacă nu ați încercuit „foarte util”, ați putea numi aspectul / aspectele suplimentare, unde 
simțiți că ar fi nevoie de mai multe detalii și / sau care aspect a fost potențial inutil în 
susținerea livrării dvs. și de ce 

 
 
 
 
 

 
Prezentarea modulelor de formare 

Vă rugăm să vă referiți la experienței dvs. de pregătire și livrare a formării pentru fiecare dintre 
module. Suntem interesați să aflăm cum credeți că CCFG ar putea fi consolidat pentru a sprijini o 
livrare mai eficientă. În primul rând, gândiți-vă la toate modulele, în ansamblu (pp. 25-57). 

• Cât de utilă vi s-a părut structura fiecărui modul? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
Foarte utilă                      utilă                       destul de utilă                       deloc utilă 
 
Vă rugăm să explicați răspunsul: 
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• Ce îmbunătățiri ar putea fi aduse secțiunilor din fiecare modul care ar face CCFG mai 
relevant și mai ușor de utilizat, dacă e cazul? Vă rugăm să explicați răspunsul: 

 
 
 
 

 

• Considerați că există o aliniere constructivă între competențe, activități de învățare și 
evaluare? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
Da                  Nu 
 
Dacă ați răspuns „Nu”, vă rugăm să explicați.: 

 
 
 
 

 

Acum gândiți-vă la fiecare modul în parte și răspundeți la următoarele întrebări pentru fiecare. 

Modulul 1 

• Care aspecte ale acestui modul le-ați găsit utile și de ce? Vă rugăm să ne oferiți cât mai 
multe detalii: 

 
 
 
 

 

• Care aspecte ale acestui modul considerați că au nevoie de revizuire și de ce? Vă rugăm să 
ne oferiți cât mai multe detalii: 

 
 
 
 

 

Modulul 2 

• Care aspecte ale acestui modul le-ați găsit utile și de ce? Vă rugăm să ne oferiți cât mai 
multe detalii: 
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• Care aspecte ale acestui modul considerați că au nevoie de revizuire și de ce? Vă rugăm să 
ne oferiți cât mai multe detalii: 

 
 
 
 

 

Modulul 3 

• Care aspecte ale acestui modul le-ați găsit utile și de ce? Vă rugăm să ne oferiți cât mai 
multe detalii: 

 
 
 
 

 

• Care aspecte ale acestui modul considerați că au nevoie de revizuire și de ce? Vă rugăm să 
ne oferiți cât mai multe detalii: 

 
 
 
 

 

Modulul 4 

• Care aspecte ale acestui modul le-ați găsit utile și de ce? Vă rugăm să ne oferiți cât mai 
multe detalii: 

 
 
 
 

 

• Care aspecte ale acestui modul considerați că au nevoie de revizuire și de ce? Vă rugăm să 
ne oferiți cât mai multe detalii: 

 
 
 
 

 

Modulul 5 

• Care aspecte ale acestui modul le-ați găsit utile și de ce? Vă rugăm să ne oferiți cât mai 
multe detalii: 
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• Care aspecte ale acestui modul considerați că au nevoie de revizuire și de ce? 
Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii: 

 
 
 
 

 

Evaluare 

Suntem interesați să aflăm despre experiența dvs. cu descriptorii de performanță (pp.61-68) pentru a 
evalua performanța cursanților dvs. pe fiecare competență. 

• Cât de utili au fost descriptorii de performanță pentru a evalua competențele unui profesor 
participant la formare? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
foarte utili                      utili                       destul de utili                       deloc utili 
 
Dacă nu ați încercuit „foarte utili”, descrieți cum considerați că ar putea fi îmbunătățiți 
descriptorii: 

 
 
 
 

 

• Cât de clari au fost descriptorii de performanță în transmiterea componentelor esențiale ale 
competenței? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
Foarte clari                         clari                         destul de clari                         deloc clari 
 
Dacă nu ați încercuit „foarte clari”, identificați descriptorii care considerați că trebuie 
clarificați și de ce: 

 
 
 
 

 

Comentarii generale 
• Aveți alte comentarii de ajutor în îmbunătățirea utilității, clarității și relevanței CCFG? 

Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii: 
 
 
 
 

 
 

 

Vă mulțumim pentru feedback-ul oferit. Va fi deosebit de util în demersul de revizuire și 
îmbunătățire a CCFG. 
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Anexa 3: Chestionar pentru manageri ai furnizorilor de formare/ formatori de cadre didactice cu 
experiență în domeniile literație și/ sau dezvoltare socio-emoțională 
 

Feedback despre Curriculumul cursului de formare GROWE  

Vă rugăm să ne oferiți feedback cu privire la curriculumul cursului de formare GROWE (CCFG). Vă 
rugăm să vă referiți la curriculum  și să răspundeți la următoarele întrebări cât mai detaliat puteți. 
Apreciem opiniile și răspunsurile dvs., care vor fi folosite pentru a face revizuirile necesare la CCFG. 

 

Fundamentare 

Vă rugăm să vă gândiți la fundamentarea CCFG care subliniază de ce este necesar modelul GROWE, 
prezentând fundamentele teoretice și cercetările în LD și ÎSE pe care se bazează (pp. 3-12). 

• Cât de bine clarifică CCFG de ce trebuie vizate competențele duale LD și ÎSE și cum pot fi 
vizate simultan? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
Foarte bine           Bine           Destul de bine           Slab 
 
Dacă nu ați încercuit „foarte bine”, vă rugăm să specificați unde este nevoie de o claritate 
mai mare: 

 
 
 
 
 

 

Competențe generale și specifice 

Vă rugăm să vă referiți la competențele C1-C4 (p.13) pe care profesorii trebuie să le stăpânească 
pentru a implementa modelul GROWE. 

• Există competențe care simțiți că ar putea cauza neînțelegeri sau interpretări greșite de 
către participanții la formare? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
 
Da                  Nu 
 
Dacă ați încercuit „Da”, vă rugăm să identificați competențele respective și explicați pe scurt 
natura neînțelegerii sau interpretării greșite 
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Structura și metodologia cursului de formare 

Vă rugăm să vă referiți la explicația structurii CCFG și îndrumările oferite cu privire la modul cel mai 
bun de a-l livra (pp. 17-24). 

• Sunteți de părere că există o lipsă de claritate sau coerență în structura dată? Vă rugăm să 
încercuiți un răspuns: 
 
Da                  Nu 

 
Dacă ați încercuit „Da”, vă rugăm să identificați aria/ ariile specifice în care este necesară o 
mai mare claritate: 

 
 
 
 
 

 
• Cât de utile credeți că sunt îndrumările pentru formatori cu privire la modul de livrare a 

formării? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
  
Foarte utile                      utile                       destul de utile                       deloc utile 
 
Dacă nu ați încercuit „foarte util”, ați putea numi aspectul / aspectele suplimentare, unde 
simțiți că ar fi nevoie de mai multe detalii: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Prezentarea modulelor de formare 

Suntem interesați să aflăm cum credeți că CCFG ar putea fi consolidat pentru a sprijini o livrare mai 
eficientă. În primul rând, gândiți-vă la toate modulele, în ansamblu (pp. 25-57). 

• Cât de utilă vi s-a părut structura fiecărui modul? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
Foarte utilă                      utilă                       destul de utilă                       deloc utilă 
 
Vă rugăm să explicați răspunsul: 
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• Ce îmbunătățiri ar putea fi aduse secțiunilor din fiecare modul care ar face CCFG mai 
relevant și mai ușor de utilizat, dacă e cazul? Vă rugăm să explicați răspunsul: 

 
 
 
 
 

 

• Considerați că există o aliniere constructivă între competențe, activități de învățare și 
evaluare? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
Da                  Nu 
 
Dacă ați răspuns „Nu”, vă rugăm să explicați.: 

 
 
 
 
 

 

Acum gândiți-vă la fiecare modul în parte și răspundeți la următoarele întrebări pentru fiecare. 

Modulele 1 - 5 

• Care aspecte ale fiecărui modul în parte considerați că sunt utile și de ce? Vă rugăm să 
numiți modulul specific la care vă referiți. 

 
 
 
 
 

 

• Care aspecte ale fiecărui modul în parte considerați că necesită revizuire și de ce? Vă rugăm 
să numiți modulul specific la care vă referiți. 

 
 
 
 
 

 

Evaluare 

Vă rugăm să vă referiți la descriptorii de performanță (pp.39-46) folosiți pentru a evalua performanța 
cursanților pe fiecare competență. 

• Cât de utili considerați că sunt descriptorii de performanță pentru a evalua competențele 
unui profesor participant la formare? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
foarte utili                      utili                       destul de utili                       deloc utili 
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Dacă nu ați încercuit „foarte utili”, descrieți cum considerați că ar putea fi îmbunătățiți 
descriptorii: 

 
 
 
 

 

• Cât de clari sunt descriptorii de performanță în transmiterea componentelor esențiale ale 
competenței? Vă rugăm să încercuiți un răspuns: 
 
Foarte clari                         clari                         destul de clari                         deloc clari 
 
Dacă nu ați încercuit „foarte clari”, identificați descriptorii care considerați că trebuie 
clarificați și de ce: 

 
 
 
 

 

Comentarii generale 
• Aveți alte comentarii de ajutor în îmbunătățirea utilității, clarității și relevanței CCFG? 

Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vă mulțumim pentru feedback-ul oferit. Va fi deosebit de util în demersul de revizuire și 
îmbunătățire a CCFG. 
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Anexa 4: Chestionar pre-formare pentru profesori 

 

GROWE: CHESTIONAR PENTRU PROFESORI 1 
 

Vă rugăm să completați următorul chestionar ÎNAINTE să începeți să parcurgeți formarea GROWE. 

 

Vă mulțumim că ați acceptat să participați la proiectul GROWE. Am fi foarte recunoscători dacă ați 
putea completa acest chestionar, astfel încât să putem înțelege impactul pe care l-ar putea avea 
formarea GROWE asupra activității dvs. de predare. Vă rugăm să răspundeți la întrebări cât mai 
detaliat posibil. 

 

Mai întâi vă rugăm să alegeți un cuvânt secret cunoscut doar de dvs. Acest lucru ne va permite să 
urmărim orice modificare în răspunsurile dvs., dar le vom păstra în întregime anonime. Vă vom cere să 
precizați acest cuvânt în fiecare chestionar ulterior pe care vi-l cerem să îl completați, așa că vă rugăm 
să vi-l notați și să-l rețineți! 

 

Cuvânt secret: 

 

 

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări: 

 

 

A. În ce țară predați?  

 
 
 
B. Ce disciplină predați?  

 

 

C. De câți ani predați?    

Vă rugăm să încercuiți:       0-4        5-9      10-14      15+ 
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Vă rugăm să răspundeți la întrebările de pe următoarele pagini: 

1. Cât de importante considerați că sunt competențele de literație ale elevilor pentru ca ei să învețe 
cu succes la disciplina dvs.?  

Vă rugăm să evaluați pe o scară de la 1 la 10 unde 1=deloc importante și 10=deosebit de importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vă rugăm să explicați răspunsul: 

 
 
 

 

 

2. În prezent, cât de mult vă focalizați explicit pe competențele de literație în cadrul predării? 

Vă rugăm să selectați un răspuns 

În fiecare lecție      □ 

În majoritatea lecțiilor      □ 

În mod regulat, dar în mai puțin de jumătate din lecții      □ 

Rareori       □ 

Vă rugăm să explicați răspunsul: 

 
 
 

 

 

3. În care dintre următoarele arii ale literației, dacă este cazul, investiți mai probabil timp de 
predare? 

Marcați pătrățelul care reflectă cel mai bine practica dvs. de predare 

foarte probabil     probabil         puțin probabil       improbabil 

Citirea cu înțelegere    □                        □                           □                             □ 

Scrierea pentru învățare  □                        □                           □                              □ 

Discuții colaborative                                    □                        □                           □                              □ 

 

 

4. Pentru fiecare dintre următoarele arii ale literației, gândiți-vă dacă îi învățați pe elevi strategii 
specifice care îi vor ajuta să dezvolte abilitățile asociate, dacă le oferiți oportunități de a exersa 
abilitățile asociate sau dacă le oferiți o combinație a celor două. 
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Vă rugăm să marcați pătrățelul potrivit pentru fiecare arie a literației 

    strategii specifice      ocazii de exersare       combinație a ambelor 

Citirea cu înțelegere                              □                                       □                                          □ 

Scrierea pentru învățare                             □                                       □                                          □  

Discuții colaborative                                    □                                       □                                          □ 

 

Comentarii: 
 
 
 

 

5. Care strategii, dacă este cazul, le-ați găsit foarte eficiente și de ce? 

 
 
 
 
 

 

6. Cât de importantă considerați că este învățarea socio-emoțională pentru ca elevii să învețe cu 
succes la disciplina dvs.? 

Vă rugăm să evaluați pe o scară de la 1 la 10 unde 1=deloc importantă și 10=deosebit de importantă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vă rugăm să explicați răspunsul: 

 
 
 

 

7. În prezent, cât de mult vă focalizați explicit pe învățarea socio-emoțională în cadrul predării? 

Vă rugăm să selectați un răspuns 

În fiecare lecție      □ 

În majoritatea lecțiilor      □ 

În mod regulat, dar în mai puțin de jumătate din lecții      □ 

Rareori       □ 

Vă rugăm să explicați răspunsul: 
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8. În care dintre cele două abilități socio-emoționale de mai jos, dacă este cazul, investiți mai 
probabil timp de predare? 

Vă rugăm să marcați pătrățelul potrivit pentru fiecare  

foarte probabil     probabil puțin probabil  improbabil 

Auto-conștientizare                                                □                        □                           □                             □ 

Abilități de relaționare                                           □                        □                           □                              □ 

 

Comentarii: 
 
 
 

 

9. Pentru fiecare dintre abilitățile socio-emoționale, gândiți-vă dacă îi învățați pe elevi strategii 
specifice care îi vor ajuta să dezvolte abilitățile asociate, dacă le oferiți oportunități de a exersa 
abilitățile asociate sau dacă le oferiți o combinație a celor două. 

Vă rugăm să marcați pătrățelul potrivit pentru fiecare  

 

    strategii specifice      ocazii de exersare       combinație a ambelor 

Auto-conștientizare                                      □                                       □                                          □ 

Abilități de relaționare                                 □                                       □                                          □  

Comentarii: 
 
 
 

 

10. Care strategii, dacă este cazul, le-ați găsit foarte eficiente și de ce? 

 
 
 
 
 

 

11. Cât de bine considerați că stăpâniți în prezent strategiile explicite pentru a sprijini dezvoltarea 
literației și a învățării socio-emoționale ale elevilor dvs.? 

Vă rugăm să evaluați pe o scară de la 1 la 10 unde 1=deloc bine și 10=foarte bine 

strategii de dezvoltare a literației:             1      2       3     4      5       6        7          8          9          10 
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strategii de învățare socio-emoțională:     1      2       3     4      5       6        7          8          9          10 

Vă rugăm să explicați răspunsul: 

 
 
 

 

12. În prezent, cât de frecvent folosiți texte autentice în predare? 

Vă rugăm să selectați un răspuns 

În fiecare lecție      □ 

În majoritatea lecțiilor      □ 

În mod regulat, dar în mai puțin de jumătate din lecții      □ 

Rareori       □ 

 

13. Ce beneficii considerați că pot avea textele autentice? 

 
 
 
 
 

 

14. Ce provocări considerați că pot cauza textele autentice? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Vă mulțumim pentru completarea chestionarului. Răspunsurile dvs. vor fi deosebit de utile 
pentru evaluarea impactului modelului GROWE asupra practicilor de predare. 
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Anexa 5: Chestionar post-formare pentru profesori 

 

GROWE: CHESTIONAR PROFESORI 2 
 

Vă rugăm să completați următorul chestionar DUPĂ ce ați încheiat formarea GROWE. 

 

Am fi foarte recunoscători dacă ați putea completa acest chestionar de follow-up, astfel încât să putem 
înțelege impactul pe care l-ar putea avea formarea GROWE asupra activității dvs de predare. Vă rugăm 
să răspundeți la întrebări cât mai detaliat posibil. 

Vă rugăm să scrieți cuvântul secret pe care l-ați trecut în Chestionar Profesori 1 ca să putem urmări 
impactul pe care formarea l-a avut asupra predării dvs. Cuvântul secret ne va permite să conectăm 
răspunsurile dvs. aici la răspunsurile pe care le-ați dat la chestionarul anterior, păstrându-vă în același 
timp anonimatul. 

 

 

Cuvânt secret: 

 

 

Vă rugăm să răspundeți la întrebările de pe următoarele pagini: 
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1. Cât de importante considerați că sunt competențele de literație ale elevilor pentru ca ei să învețe 
cu succes la disciplina dvs.?  

Vă rugăm să evaluați pe o scară de la 1 la 10 unde 1=deloc importante și 10=deosebit de importante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vă rugăm să explicați răspunsul, mai ales dacă a apărut vreo schimbare: 

 
 
 

 

2. În prezent, cât de mult vă focalizați explicit pe competențele de literație în cadrul predării? 

Vă rugăm să selectați un răspuns 

În fiecare lecție      □ 

În majoritatea lecțiilor      □ 

În mod regulat, dar în mai puțin de jumătate din lecții      □ 

Rareori       □ 

Vă rugăm să explicați răspunsul: 

 
 
 

 

3. În care dintre următoarele arii ale literației, dacă este cazul, investiți acum mai probabil timp de 
predare? 

Marcați pătrățelul care reflectă cel mai bine practica dvs. de predare 

foarte probabil     probabil         puțin probabil       improbabil 

Citirea cu înțelegere    □                        □                           □                             □ 

Scrierea pentru învățare  □                        □                           □                              □ 

Discuții colaborative                                    □                        □                           □                              □ 

4. Pentru fiecare dintre următoarele arii ale literației, gândiți-vă dacă îi învățați pe elevi strategii 
specifice care îi vor ajuta să dezvolte abilitățile asociate, dacă le oferiți oportunități de a exersa 
abilitățile asociate sau dacă le oferiți o combinație a celor două. 

Vă rugăm să marcați pătrățelul potrivit pentru fiecare arie a literației 

    strategii specifice      ocazii de exersare       combinație a ambelor 

Citirea cu înțelegere                              □                                       □                                          □ 

Scrierea pentru învățare                             □                                       □                                          □  

Discuții colaborative                                    □                                       □                                          □ 
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Comentarii: 
 
 
 

 

5. Care strategii, dacă este cazul, le-ați găsit foarte eficiente și de ce? 

 
 
 
 
 

 

6. Cât de importantă considerați acum că este învățarea socio-emoțională pentru ca elevii să învețe 
cu succes la disciplina dvs.? 

Vă rugăm să evaluați pe o scară de la 1 la 10 unde 1=deloc importantă și 10=deosebit de importantă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Vă rugăm să explicați răspunsul, mai ales dacă a apărut vreo schimbare: 

 
 
 
 

 

7. În prezent, cât de mult vă focalizați explicit pe învățarea socio-emoțională în cadrul predării? 

Vă rugăm să selectați un răspuns 

În fiecare lecție      □ 

În majoritatea lecțiilor      □ 

În mod regulat, dar în mai puțin de jumătate din lecții      □ 

Rareori       □ 

Vă rugăm să explicați răspunsul: 
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8. În care dintre cele două abilități socio-emoționale de mai jos, dacă este cazul, investiți mai 
probabil timp de predare? 

Vă rugăm să marcați pătrățelul potrivit pentru fiecare  

foarte probabil     probabil puțin probabil  improbabil 

Auto-conștientizare                                                □                        □                           □                             □ 

Abilități de relaționare                                           □                        □                           □                              □ 

 

Comentarii: 
 
 
 

 

9. Pentru fiecare dintre abilitățile socio-emoționale, gândiți-vă dacă îi învățați pe elevi strategii 
specifice care îi vor ajuta să dezvolte abilitățile asociate, dacă le oferiți oportunități de a exersa 
abilitățile asociate sau dacă le oferiți o combinație a celor două. 

Vă rugăm să marcați pătrățelul potrivit pentru fiecare  

 

    strategii specifice      ocazii de exersare       combinație a ambelor 

Auto-conștientizare                                      □                                       □                                          □ 

Abilități de relaționare                                 □                                       □                                          □  

Comentarii: 
 
 
 

 

10. Care strategii, dacă este cazul, le-ați găsit foarte eficiente și de ce? 

 
 
 
 
 

 

11. Cât de bine considerați acum că stăpâniți strategiile explicite pentru a sprijini dezvoltarea 
literației și a învățării socio-emoționale la elevii dvs.? 

Vă rugăm să evaluați pe o scară de la 1 la 10 unde 1=deloc bine și 10=foarte bine 

strategii de dezvoltare a literației:             1      2       3     4      5       6        7          8          9          10 

strategii de învățare socio-emoțională:     1      2       3     4      5       6        7          8          9          10 
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Vă rugăm să explicați răspunsul: 

 
 
 

 

12. În prezent, cât de frecvent folosiți texte autentice în predare? 

Vă rugăm să selectați un răspuns 

În fiecare lecție      □ 

În majoritatea lecțiilor      □ 

În mod regulat, dar în mai puțin de jumătate din lecții      □ 

Rareori       □ 

 

13. Ce beneficii considerați că pot avea textele autentice? 

 
 
 
 
 

 

 
14. Ce provocări considerați că pot cauza textele autentice? 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Vă mulțumim pentru completarea chestionarului. Răspunsurile dvs. vor fi deosebit de utile 
pentru evaluarea impactului modelului GROWE asupra practicilor de predare. 
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Anexa 6: Chestionar de monitorizare a progresului elevilor 
 
 
 
GROWE: Monitorizarea LD și ÎSE la elevi 
(Chestionar pentru profesori) 
 

Vă rugăm să selectați 3 elevi ale căror competențe de literație disciplinară (LD) și de învățare socio- 
emoțională (ÎSE) doriți să le urmăriți. 

Un elev ar trebui să fie elev cu rezultate foarte bune la materia dvs. (elevul A), unul ar trebui să fie elev 
cu rezultate medii la materia dvs. (elevul B) și unul ar trebui să fie un elev cu rezultate slabe la materia 
dvs. (elevul C). 

Pentru fiecare elev, vă rugăm să evaluați abilitățile în fiecare dintre următoarele competențe de LD și 
ÎSE: Citire cu înțelegere (LD), Scrierea pentru învățare (LD), Discuții colaborative (LD), Auto-
conștientizare (ÎSE) și Abilități de relaționare (ÎSE). Pentru fiecare elev, trebuie să stabiliți o categorie 
de performanță și un nivel în acea categorie pentru fiecare competență specifică. 

Când evaluați fiecare elev, vă rugăm să cântăriți capacitățile asociate pentru fiecare arie a LD și ÎSE și 
utilizați descriptorii de performanță pentru a vă orienta, recurgând la „cea mai bună potrivire”. Plasați 
fiecare elev într-una dintre cele 4 benzi descriptoare („excelent”; „bine”; „satisfăcător”; „începător”) 
în fiecare arie și apoi stabiliți nivelul (1-10) care reflectă cel mai adecvat locul în care se află în acea 
bandă. 

Vă rugăm să completați această evaluare de două ori, o dată la începutul proiectului și o dată la 
sfârșitul proiectului. 

Vă rugăm să treceți aici cuvântul secret pe care l-ați dat la „Chestionarul profesorului 1”, astfel încât 
să putem urmări impactul pe care îl are formarea asupra elevilor cărora le predați. 

 

Cuvânt secret: 

 

 

Vă rugăm să treceți vârsta elevului:  

 

 

Vă rugăm să menționați care evaluare este aceasta: 
[început/sfârșit]  
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LITERAȚIE DISCIPLINARĂ 

Citire cu înțelegere 
 
Capacități: 
• Utilizează cunoștințe specifice existente din disciplină pentru a stabili legături semnificative cu textul 

pentru a construi un „model mental” mai complet despre acest subiect 
• Caută clarificarea vocabularului, expresiilor și conceptelor necunoscute, specifice disciplinei, întâlnite în 

text 
• Generează întrebări pentru a verifica înțelegerea textului și a dobândi cunoștințe specifice disciplinei 
• Deduce din text semnificații implicite și inferențe relevante pentru disciplina specifică 
• Formulează 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 
• Rezumă semnificațiile secvențelor de text pentru a consolida și aprofunda înțelegerea specifică disciplinei 
• Rezumă argumentul principal al unui text, recunoscând modul în care autorul a construit acele 

cunoștințe, în concordanță cu disciplina  

EVALUARE GENERALĂ 

 ELEV   A ELEV   B ELEV   C 
Excelent   
Bine  
Satisfăcător 
Începător 

   

Nivel 1-10 
   

 

Scriere pentru învățare 
 
Capacități: 
• Utilizează vocabularul și structurile lingvistice specifice disciplinei în mod adecvat pentru a transmite 

înțelegerea disciplinară și a dezvolta gândirea disciplinară în scris 
• Selectează și utilizează în mod eficient organizatorii grafici pentru a sprijini gândirea specifică disciplinei 
• Formulează în scris întrebări cheie specifice disciplinei pentru a stimula pe mai departe gândirea 

disciplinară 
• Folosește în mod eficient o serie de instrumente de proiectare și revizuire pentru a se asigura că scrierea 

este adecvată sarcinii specifice disciplinei și audienței 
• Realizează rezumate clare și precise ale conceptelor și ideilor care sunt în concordanță cu convențiile de 

scriere specifice disciplinei 
• Scrie un paragraf coerent pentru a dezvolta o idee sau întrebare care este în concordanță cu convențiile 

de scriere specifice disciplinei 
• Realizează un comentariu critic asupra unui text în care recunoaște perspectiva unică a autorului 

relevantă pentru disciplina specifică 

EVALUARE GENERALĂ 

 ELEV   A ELEV   B ELEV   C 

Excelent   
Bine  
Satisfăcător 
Începător 
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Nivel 1-10 
   

 

Discuții colaborative 
 
Capacități: 
• Folosește în mod eficient discuțiile colaborative pentru a clarifica vocabularul, expresiile și conceptele 

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

cadrul disciplinei 
• Folosește un limbaj specific disciplinei pentru a genera rezumate clare și precise în colaborare, care 

aprofundează înțelegerea disciplinară 
• Formulează raționamente specifice disciplinei, în colaborare, pentru a evalua, examina și reflecta în mod 

eficient la idei, concepte sau teorii în cadrul disciplinei 
• Colaborează pentru a proiecta și revizui o sarcină folosind strategii specifice disciplinei 
• Colaborează pentru a analiza modurile de gândire, abilitățile și instrumentele autorului 
• Colaborează pentru a stabili importanța și funcțiile lecturilor semnificative 

EVALUARE GENERALĂ 

 ELEV   A ELEV   B ELEV   C 

Excelent   
Bine  
Satisfăcător 
Începător 

   

Nivel 1-10 
   

 

 

ÎNVĂȚARE SOCIO-EMOȚIONALĂ 

Auto-conștientizare 
 
Capacități: 
• 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 

EVALUARE GENERALĂ 

 ELEV   A ELEV   B ELEV   C 
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Excelent   
Bine  
Satisfăcător 
Începător 

   

Nivel 1-10 
   

 

 

  

Abilități de relaționare 
 
Capacități: 
• Comunicarea eficientă 
• Dezvoltarea unor relații pozitive 
• 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 

EVALUARE GENERALĂ 

 ELEV   A ELEV   B ELEV   C 

Excelent   
Bine  
Satisfăcător 
Începător 

   

Nivel 1-10 
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Anexa 7: 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. 
 

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 
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• 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 
• 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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Anexa 8: Descriptori de performanță LD și ÎSE  
Descrierea nivelurilor 

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. 
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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 
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 
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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. 
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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. 
 

ÎNCEPĂTOR Nivelurile 1 - 2 
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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 
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. 
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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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Anexa 9: Interviu de grup semi-structurat cu elevii 
 

GROWE: Interviu de grup semi-structurat cu elevii 
 

Profesori:  

Vrem să înțelegem impactul pe care elevii percep că modelul GROWE l-a avut asupra competențelor 
lor de LD și ÎSE. 

Vă rugăm să realizați acest interviu la sfârșitul proiectului. 

În consultare cu formatorul GROWE, selectați 5-6 elevi din clasa dvs. pentru a participa la acest 
interviu. 

Vă rugăm să folosiți următoarele întrebări ca ghid pentru interviul dvs. și să adresați orice întrebări de 
detaliu/ secundare relevante acolo unde considerați că este necesar pentru a explora gândurile 
elevilor mai în profunzime. În textul scris cu caractere cursive vă oferim câteva sugestii de lucruri pe 
care ați putea să le explorați. 

Vă rugăm să înregistrați interviurile. Ar fi de preferat înregistrarea video, dar înregistrarea audio este 
suficientă, dacă video nu este posibil. 

Întrebări pentru interviu  

În timpul participării voastre la proiectul GROWE: 

• Cum credeți că s-a schimbat capacitatea voastră de a citi și de a înțelege textele? Există 
strategii care v-au fost predate și care s-au dovedit utile? Credeți că înțelegeți mai profund 
textele pe care le citiți? De ce? Ce părere aveți despre utilizarea textelor autentice mai degrabă 
decât a manualelor? Vă uitați cu alți ochi la autor? 
 

• Credeți că s-a schimbat capacitatea voastră de a folosi scrisul pentru a vă susține gândirea? 
Sunteți mai conștienți de modul în care diferitele discipline folosesc scrisul? Vă puteți gândi la 
vreun exemplu? Există strategii de scriere pe care le-ați considerat de ajutor atunci când 
scrieți? Ce aspect al scrisului vostru s-a îmbunătățit? 
 
 

• Cum credeți că s-a schimbat capacitatea voastră de a discuta cu colegii? Cum vi se pare să 
formulați ideilor voastre? Puteți asculta și contribui la contribuțiile altora? Este discuția 
voastră mai constructivă și mai bine țintită? Puteți lucra în colaborare pentru a atinge 
obiectivele grupului? 
 

• Ce ați învățat despre voi înșivă în ultimul semestru? Sunteți capabili să vă identificați emoțiile 
/ elementele declanșatoare ale acestora / consecințele lor mai ușor? Înțelegeți cum emoțiile 
vă pot afecta gândirea și comportamentul? Sunteți capabili să vă identificați punctele forte 
mai ușor? Vă simțiți mai mult parte a comunității școlare? 
 

• Ce ați învățat despre colaborarea cu colegii? Sunteți mai capabili să stabiliți relații pozitive? 
Simțiți că aveți mai mult respect și mai multă empatie pentru colegi? Cum vi se pare 
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colaborarea? Sunteți mai capabili să gestionați provocările / dezacordurile? Ce părere aveți 
despre a pleda, pentru voi înșivă / pentru ceilalți, despre a lua atitudine? 
 
 

• Cum vă simțiți acum când vi se dă o sarcină provocatoare? Vedeți provocarea ca pe o 
oportunitate sau vă feriți de ea? Simți că aveți mai multă disponibilitate pentru a persista? 
Credeți că veți reuși dacă veți continua să încercați? 

 
• Ce v-a plăcut cel mai mult / ce ați găsit cel mai util în activitatea pe care ați făcut-o în timpul 

proiectului GROWE? 
 

• Ce lucruri v-au plăcut cel mai puțin / ce a fost cel mai provocator în activitatea pe care ați 
făcut-o în timpul proiectului GROWE? 
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