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Introducere

Climatul educațional constituie o caracteristică definitorie a clasei de
elevi, un factor important în obținerea performanței, un atribut managerial
care afectează randamentul școlar la toate nivelurile.
Clasa este o comunitate – aceasta este ideea de la care porneşte totul.
La început, nimeni nu ştie (mai) nimic despre celălalt; rostul jocurilor
prezentate în acest curs exact acesta este: să ne ajute pe noi, cadrele
didactice, să facilităm relaționarea dintre elevii clasei noastre (şi, dacă este
posibil, şi cu cei de la alte clase), astfel încât la terminarea unui ciclu şcolar
(dacă nu cumva chiar mai devreme) să avem nu o clasă de elevi, ci un grup
de prieteni.
Ideea generală a acestor jocuri este aceea de a stimula atât
creativitatea (pentru că, în definitiv, în funcție de aceasta, atât profesorii,
cât şi elevii vor putea dezvolta/improviza, astfel încât activitățile didactice
să fie cât mai captivante şi cât mai dinamice), dar mai ales realizarea unui
colectiv unit, în care fiecare ştie despre celălalt mai mult decât „mica
bârfă”, anume nevoile sale, plăcerile sale, ceea ce îl supără pe cel de lângă
sine, ceea ce îl face fericit pe celălalt – şi nu doar pentru a le şti, ci pentru a
le folosi şi a fi de folos celuilalt.
Participanţii învaţă mai bine atunci când fac ceva, decât atunci când
citesc, ascultă sau privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de învăţare
experienţială. Jocurile pe care vi le propunem ajută la cunoaşterea celuilalt,
îndepărtarea tensiunii şi a agresiunii, relaxarea atmosferei, exprimarea
emoțiilor, dezvoltarea calităților şi a sentimentelor, împrospătare şi
5
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varietate, oferă posibilitatea de a participa, învață lucruri noi, dezvoltă
cunoştințele şi competențele/abilitățile, sprijină descoperirea propriilor
capacități şi talente, dau încredere în sine, dezvoltă intuiția, stârnesc şi
oferă plăcere.
Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ
în cadrul căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții
normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor
instrumente informatice de comunicare la distanță.
Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea
conținutului de parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune,
cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, trebuie adaptată
particularităților de vârstă și chiar individuale ale copiilor.

• Climatul educațional
Climatul, termen cunoscut în literatura de specialitate și cu semnificația
de atmosferă spirituală, ambianță la locul de muncă, stare de spirit, stare
psihică sau mediu psihic este definit ca indicator sintetic sau percepție
globală a spațiului de viață al unui grup, în general, și grup școlar, în
special, în care intră întreaga rețea de relații de colaborare și de depen‐
dențe existente la un moment dat între membrii acestuia, determinând
atitudinea lor în cadrul și față de respectivul grup, prin facilitarea sau
frânarea acțiunilor acestuia.
Climatul constituie o caracteristică definitorie a grupului, un factor
important în obținerea performanței, un atribut managerial care afectează
randamentul profesional la toate nivelurile. Climatul nu poate fi însă același
pentru toți membrii grupului. Se are în vedere faptul că reacția unui individ
față de o situație nu depinde numai de caracterul interacțiunilor din grup,
ci și de percepția pe care o are individul despre situația respectivă, de
6
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stările sale de satisfacție sau insatisfacție în legătură cu obiectivele și cu
realizările grupului.
Distinct și relevant sunt conturate anumite tipuri de climat, dintre care
mai des întâlnite sunt climatul pozitiv (favorabil sau prielnic) și climatul
negativ (nefavorabil sau neprielnic).
Primul, cel pozitiv, este caracterizat de modul activ și dinamic al
activității membrilor grupului, de înțelegerea, încrederea, colaborarea
bazată pe muncă și responsabilitate, de întrajutorarea dintre membrii
acestuia, lăsați să se concentreze și să‐și pună în valoare cunoștințele,
experiența și inițiativa. Acest climat mobilizează, impulsionează, stimulează
disponibilitățile creative și conducerea participativă. El este potrivnic
stărilor de inerție, de pasivitate și de indiferență, fenomenelor de
disfuncționalitate, absenteismului și stărilor de tensiune negative.
Bineînțeles că atitudinea angajată a fiecărui membru al grupului, moralul
ridicat, încrederea, voința puternică, optimismul și ambianța instituțională
favorabilă sunt solicitate mai ales de natura muncii cadrelor didactice, fie
ele educatoare, învățători sau profesori. Activitatea lor este permanent
legată de un efort intelectual și emoțional, de o încordare îndelungată a
sistemului nervos. Climatul favorabil amplifică posibilitățile potențiale ale
acestora cu elevii de toate vârstele.
Climatul negativ, nefavorabil sau blocant caracterizează de regulă
grupul desfăcut în bucăți, dezarticulat, măcinat de tot felul de forțe
centrifuge, în care este dominantă atmosfera de neîncredere, neliniște și
disensiuni. Membrii grupului unui astfel de climat abdică de la substanța
muncii lor, stau în espectativă sau afirmă că nu mai au ce învăța, asistă
pasivi la comportamente ofensatoare, la comentarii deplasate, la cei care
au pretenții inoportune, agită spiritele, rezumă fals sau reproduc fals
opiniile exprimate, modifică percepția asupra muncii și a tot ceea ce este
normal. Uneori abandonează statutul de cadru didactic, coborându‐se la un
comportament suburban, sfidând normele muncii didactice și dezonorând
7
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statutul de educator. Desigur, relațiile instituțiilor de învățământ cu
exteriorul nu se pot întemeia pe vid, pe haos, pe comportamente deviante,
pe climat dinamitat și pe diversiuni de proporții mai mari sau mai mici în
interiorul grupurilor școlare. De altfel, nimeni din exterior nu poate face
atât rău unui grup, cât își pot face membrii săi din interior. Dialogurile de
controversă, atât de necesare în activitatea didactică și în cercetarea
științifică, se pot face și la un nivel de decență, iar opiniile potrivnice pot fi
formulate și civilizat. Totul este ca acestea să fie concentrate spre
realizarea obiectivelor învățământului. Iar acolo unde nu este posibil nimic
măreț, sunt posibile tot felul de fleacuri.
În consecință, climatul negativ descurajează, frânează, înseamnă moral
scăzut, static, pesimist, încărcat cu dezacorduri, neînțelegeri și chiar
ostilități. Nu întâmplător unii membrii ai grupului părăsesc locul de munca
pentru simplul motiv că ambianța de la locul părăsit nu este plăcuta și
atrăgătoare.

• Grupul ‐ element central al învăţării
Mult timp, în procesul instructiv‐educativ s‐a pus accent pe formarea
individuală a copilului, considerată scop unic al educaţiei, pe când epoca
contemporană generează o reconsiderare, o reorientare spre cooperare,
redefinind şi redescoperind necesitatea unei formări sociale. Relaţiile
dintre formarea individuală şi formarea socială n‐au fost puse în evidenţă şi
explorate adecvat de cadrele didactice, iar astăzi sunt necesare eforturi
pentru o orientare clară în problema învăţării prin cooperare, care urmează
să fie soluţionată în ansamblu.
Structura grupului reprezintă un punct de referință în analiza
climatului. Din perspectiva elementelor componente, a proprietăților și a
proceselor care‐i sunt specifice, în abordarea structurii grupului școlar se
8
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au în vedere numai caracteristicile grupului de cadre didactice din cadrul
unităților de învățământ. Între acestea se stabilesc relații interindividuale
directe și statornice, în cadrul unor activități similare ce conduc la
realizarea obiectivelor educaționale relativ comune. Numărul învățătorilor
și profesorilor care compun grupul sau colectivul de cadre didactice variază
în funcție de specificul fiecărei unități de învățământ, de profilul acesteia,
de natura și numărul de posturi didactice stabilite în raport cu numărul de
școlari repartizați pe grupe, clase și cicluri de învățământ. Cu cât grupul de
cadre didactice este mai mare, cu atât crește și numărul relațiilor posibile.
În privința școlilor, structura acestora variază în funcție de tipul și
profilul lor, dacă sunt în mediul urban sau rural, mărimea și structura
colectivului de cadre didactice, repartizarea lor pe cicluri de învățământ și
pe discipline, experiența și competența lor profesională, modul cum
respectă programul școlar, ordinea și disciplina, cum se preocupă de
ridicarea calificării profesionale s.a. În aceste cazuri se pune problema unei
organizării ierarhice, conformă cu normele existente, dar distribuția
relațiilor interindividuale ia forma stratificării conducerii, care poate fi
verticală sau orizontală. Pentru toate problemele de climat trebuie să existe
un cadru organizatoric în care membrii grupului să se poată manifesta.
Fiecare membru al grupului aduce cu sine cunoștințe, experiențe, interese,
aspirații, însușiri de personalitate care sunt hotărâtoare în asigurarea
calității climatului și a eficienței activității.
Există însă trei tipuri generale de grupuri:
1) grupuri de învăţare informale;
2) grupuri de învăţare formale;
3) studiu în echipă
1) Grupurile informale de învăţare sunt create ad‐hoc, spontan şi
temporar, solicitând copiilor să formeze o echipă cu colegul de la masă şi să
discute o problemă pentru câteva minute. Se pot crea oricând grupuri
informale de lucru în sala de grupă, pentru a aprecia gradul de înţelegere
9
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de către copii a unui material, pentru a aplica ceea ce au învăţat sau doar
pentru a schimba forma de organizare a colectivului în vederea creşterii
motivaţiei şi trezirii atenţiei.
2) Grupurile formale de învăţare sunt echipe stabilite dinainte pentru a
rezolva o sarcină anume, a efectua un experiment. Copiii lucrează
împreună mai mult timp sau până termină sarcina respectivă.
3) Studiul în echipă implică derularea muncii prin cooperare pe o
perioadă lungă de timp, chiar şi un semestru. Membrii grupului stabilesc
regulile şi responsabilităţile, precum şi planul de lucru. Evaluarea finală se
face, de obicei, oferind tuturor membrilor grupului acelaşi stimulent (bulină
de aceeaşi culoare, simbol sau număr de puncte, bile, etc.) ce rezultă din
măsurarea şi aprecierea rezultatului colectiv. Acest fapt stimulează
conlucrarea şi ajutorul reciproc şi nu încurajează competiţia în interiorul
echipei, ci între echipe.
Grupurile de învăţare prin cooperare, ca grupuri sociale abordate
printr‐o optică psiho‐socio‐pedagogică, au următoarele caracteristici
esenţiale: mărime, compoziţie, structură, interese şi obiective comune, un
sistem de relaţii sociale şi interpersonale, capacitate de creativitate,
sintalitate.
1) Mărimea grupului priveşte numărul de şcolari pe care‐l cuprinde.
Majoritatea pedagogilor care au experimentat învăţarea prin cooperare
consideră că grupul poate cuprinde 2‐6 membri, iar grupul de 3‐4 membri
este cel mai eficient. Într‐un grup de 2 membri schimbul de păreri este
limitat, iar în cazul când părerile sunt divergente este necesară prezenţa
altei persoane, ce ar avea rolul de arbitru. În general, în grupul de doi, unul
din membri ia iniţiativa în mâinile sale, iar celălalt este simplu executant.
Un grup de 6‐7 persoane este expus riscului scindării, alături de liderul
formal deseori apărând şi un lider informal. În astfel de grupuri este dificil
să fie antrenaţi în discuţie toţi membrii, iar şcolarii timizi se mulţumesc
ascultând discuţiile celorlalţi.
10
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MODELUL RODAWELL
Atunci când un copil se simte bine – emoțional, cognitiv, fizic – dorința
lui de a învăța înflorește. De aceea, Proiectul Rodawell, Centrul Româno‐
Danez pentru Starea de Bine a Copiilor și‐a propus să genereze
performanță în învățare, prin crearea și promovarea unui model de
educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine psihologică a
copiilor (well‐being), în grădinițe și școli primare.
Proiectul este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat de
Universitatea din București, prin Facultatea de Psihologie și Științele
Educației, în parteneriat cu VIA University College din Danemarca. Proiectul
este susținut de Ministerul Educației și de Agenția Română pentru
Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).
Expertiza și practicile RODAWELL vor fi direcționate către instituții de
învățământ cu un număr mare de copii (în raport cu media la nivelul rețelei
școlare), vulnerabili în fața unor situații de risc precum: cerințe
educaționale speciale, sărăcie, migrația părinților, neglijență, abuz sau
probleme de sănătate.
Obiectivele proiectului:
- Crearea Centrului Româno‐Danez pentru Starea de Bine a Copilului.
- Elaborarea unor programe de training relevante pentru cadrele
didactice.
- Asistarea școlilor și grădinițelor pilot în efortul de a îmbunătăți
starea de bine a copiilor.
- Realizarea unor materiale pentru grădinițe și școli, ca resurse pentru
gestionarea nevoilor educaționale ale copiilor aflați în situație de
risc, din perspectiva stării de bine.
- Diseminarea materialelor și a bunelor practici privind starea de bine
54
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a copilului, aflat în situații de risc.
- Realizarea unor recomandări de politici către factorii de decizie,
privind includerea stării de bine a copilului, ca parametru în
programele de educație.
Obiectivele sunt realizate prin:
 cooperarea cu grădinițele și școlile primare pentru dezvoltarea unor
planuri individualizate de intervenție pentru starea de bine a
copiilor;
 schimb de experiență și vizite de studiu ale cadrelor didactice în
școlile daneze;
 elaborarea unor proiecte de cercetare prin care să evaluăm atât
percepția cadrelor didactice și copiilor asupra stării de bine, cât și
factorii care favorizează starea de bine.
Modelul Rodawell încurajează starea de bine a unui copil prin
promovarea a 4 dimensiuni:
1. Autonomie
- Copiii pot învăța să își stabilească obiective simple de învățare, pot
alege reguli sau tipuri de activități, colegii de echipă, locul în care să
lucreze sau timpul de lucru.
- Cadrul didactic este cel care oferă opțiunile și posibilitățile de
dezvoltare ale copilului.
- Ajută copilul să devină autonom, punându‐și singur hăinuța sau
luând riscanta decizie de a colora florile din desenul său, în negru și
nu în roșu, așa cum o fac ceilalți.
2. Interacțiune
- Relațiile de calitate, bazate pe respect și grijă reciprocă, sunt
esențiale pentru că favorizează un mediu în care învățarea devine
eficientă.
- Este vorba despre cultivarea unor relații pozitive cu adulții din
școală, profesorii, dar și ceilalți copii.
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- Ce face ca o relație să fie pozitivă? Susținerea, încurajarea și
acceptarea.
3. Mediul de învățare
- rolul pe care mediul fizic îl are în susținerea calității vieții
și progreselor în învățare
- copiii au nevoie de activități de învățare care să le ofere prilejul să
petreacă mai mult timp la aer, să fie activi, nu doar cognitiv, ci și fizic
- promovăm învățarea prin explorarea mediului
4. Incluziune
- încurajarea atitudinilor pozitive și a discuțiilor despre problemele
întâmpinate de copiii și familiile acestora
- este necesară o atitudine pozitivă și față de dificultățile întâmpinate
de profesori la clasă
- îmbunătățirea mediului de învățare și adaptarea acestuia la nevoile
diverse ale copiilor, creșterea calității interacțiunilor între copii și
profesori sunt alte elemente care cresc gradul de incluziune al unei
școli

16 PRINCIPII RODAWELL
menite să asigure starea de bine în educație
Stimulează atașamentul și solidaritatea!
Construirea unui climat al clasei în care elevii se simt parteneri în
procesul de învățare, îi face să înțeleagă că reușita nu este doar individuală,
ci și colectivă, conduce la apariția sentimentelor de atașament și
solidaritate. Acestea sunt sentimente pe care fiecare dintre noi dorește să
le simtă în comunitatea din care facem parte.
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ANEXA 3
Iată câteva activităţi interesante pentru minutele dumneavoastră
libere. Pot constitui teme extraordinare. De asemenea, pot aprinde
discuţii interesante.
1. Cum ar fi viaţa diferită în lipsa curentului electric? Prezentaţi trei
variante diferite.
2. Descrieţi o floare cuiva care nu a văzut sau auzit vreodată despre aşa
ceva.
3. Scrieţi o poveste despre grădina zoologică fără să folosiţi numele
vreunui animal.
4. Presupunând că aţi putea emite o regulă ce va trebui respectată de
toată lumea, care ar fi aceasta şi de ce?
5. Ce fel de ciorbă/supă aţi mânca la desert? Scrieţi o reţetă pentru o
supă‐desert.
6. Puteţi avea oricare trei lucruri doriţi. În schimb va trebui să returnaţi
alte trei lucruri de aproape aceeaşi mărime cu cele primite. Ce aţi cere şi ce
aţi ceda?
7. Vă consideraţi mai mult pătrat sau un cerc? De ce?
8. Cum ar fi diferit jocul de fotbal dacă mingea ar fi cubică?
9. Prezentaţi trei feluri în care lumea ar fi diferită dacă oamenii nu ar
trebui să doarmă? Ce aţi face în timpul rămas?
10. Ce s‐ar întâmpla dacă toate bilele de popice şi popicele din toată
lumea ar învia brusc?
11. Ce consideraţi mai important: autovehiculele (precum maşinile sau
avioanele) sau computerele? De ce?
12. Dacă aţi putea alege un lucru cu valoare pecuniară şi aţi putea să‐l
asiguraţi gratuit pentru oricine, oricând, care ar fi acesta? De ce?
13. Dacă aţi avea posibilitatea să trăiţi într‐o casă în copac, aţi face‐o?
Care ar fi trei avantaje şi trei dezavantaje?
63
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