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Introducere 

Cadrele didactice care predau în învăţământul superior, debutante sau 
cu experienţă, se confruntă cu numeroase provocări. Masificarea studiilor 
superioare, diversificarea populaţiei studenţeşti şi a nevoilor acesteia, 
expansiunea rapidă a utilizării tehnologiei, motivarea studenţilor pentru 
învăţare, presiunea de a dezvolta noi competenţe viitorilor absolvenţi, cerute 
de angajatori şi de evoluţia societăţii, ar fi câteva dintre acestea. Formarea 
iniţială pentru profesia didactică se dovedeşte a fi insuficientă în faţă unor 
asemenea provocări. Răspunsurile pot fi extrase din zona formării continue, 
atât de necesară fiecărui cadru didactic.  

Înţelegând această nevoie şi faptul că dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice este fundamentală pentru progresul în ceea ce priveşte 
practicile academice, o echipă de profesori din cadrul Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), cu sprijinul echipei 
manageriale a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), a demarat în 
2014 un program de formare în domeniul pedagogiei învăţământului 
superior, denumit „Dezvoltarea competenţelor pedagogice ale cadrelor 
didactice din ULBS”. Programul a fost structurat pe patru ateliere de lucru: 
Curriculum universitar; Excelenţa în predare şi exemple de bune practice; 
Strategii didactice centrate pe student; Evaluarea în mediul universitar. Peste 
200 de profesori din ULBS au participat atunci la acele ateliere, iar feed-back-
ul a fost unul pozitiv. Mai mult chiar, au fost multiple solicitări pentru reluarea 
periodică a unor asemenea demersuri. Ceea ce s-a început atunci, a fost mai 
apoi continuat şi dezvoltat în anii următori prin proiecte mai ample, iniţiate şi 
de alte structuri din universitate, care au vizat pe lângă dimensiunea pedagogică 
şi pe cea legată de cercetare. În aceste proiecte s-a apelat la experienţa unor 
formatori interni, dar şi a unor formatori internaţionali. Autorii acestui volum se 
numără printre formatorii implicaţi în unele dintre aceste proiecte, derulate în 
ultimii ani în ULBS, pe dimensiunea pedagogică. 

Sesiunile şi atelierele de formare a cadrelor didactice universitare au 
oferit acestora şansa să se cunoască mai bine, să discute despre probleme 
comune, să caute soluţii, să vină în contact cu practici şi idei noi, ca surse 
pentru dezvoltarea profesională continuă. Aceste acţiuni concrete în planul 
formării pedagogice au inspirat şi prezenta lucrare. Aşa se explică de ce 
tematica abordată în volum a fost generată nu atât de o logică specifică 
domeniului pedagogiei universitare, cât mai ales de ceea ce a constituit 
„prioritate” la nivel de formare pedagogică în universitate.  
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Conştienţi fiind că nu putem reda în paginile acestei cărţi realitatea vie 
a acţiunilor de formare, exprimabilă la nivel de relaţii, comunicare, 
dinamică a  grupurilor, trăiri, am ales totuşi să aşternem pe hârtie o parte din 
ceea ce noi am realizat. Gândul că demersul nostru poate inspira eforturile 
de dezvoltare profesională, asumate de către alţi profesori din mediul 
academic ne-a motivat, în contextul în care numărul lucrărilor din zona 
pedagogiei universitare este destul de restrâns în literatura de specialitate 
românească.  

Astfel, au fost abordate aspecte pedagogice comune pe care le 
presupun activităţile didactice cu studenţii, indiferent de disciplina predată, 
cum ar fi: utilizarea strategiilor didactice centrate pe studenţi, extinderea 
practicilor de predare şi învăţare incluzive, accesibilizarea materialelor 
didactice pentru studenţii cu nevoi educaţionale speciale, promovarea 
creativităţii studenţilor şi a relaţiilor educaţionale pozitive, valorificarea 
tehnologiei şi a resurselor educaţionale deschise în învăţământul superior, 
formarea şi evaluarea competenţelor  transversale ale studenţilor, 
promovarea dimensiunii etice a activităţii academice. Lucrarea sprijină 
înţelegerea teoriei şi a implicaţiilor acesteia pentru practica educaţională, 
introduce concepte educaţionale cheie, dar include şi exemple de bune 
practici în activitatea didactică cu studenţii, valorificând o bibliografie 
bogată şi de actualitate din domeniul educaţiei, precum şi experienţa 
profesională a autorilor. Fiecare capitol are propria secţiune de bibliografie 
şi poate fi citit independent de celelalte şi în orice ordine, în funcţie de 
interesul cititorilor. Exerciţiul reflexiv asumat de cititori le va permite 
acestora transferul ideilor sau practicilor spre contexte disciplinare specifice.  

Prezenta lucrare se adresează cadrelor didactice din învăţământul 
superior şi îşi propune să devină un sprijin pentru dezvoltarea de practici de 
predare şi de stimulare a învăţării, adaptate contextelor academice. De 
conţinutul acesteia pot însă beneficia şi studenţii în domeniul Ştiinţelor 
educaţiei, aspiranţii la o carieră în învăţământul superior (indiferent de 
domeniu), formatorii care lucrează cu adulţi.  

Acest volum, precum şi acţiunile de dezvoltare pedagogică a cadrelor 
didactice universitare care l-au inspirat, reprezintă un posibil exemplu al 
modului în care profesorii din departamente şi instituţii diferite pot colabora 
în beneficiul studenţilor şi al furnizorilor din învăţământ superior. Atunci 
când suntem deschişi spre schimbul de idei şi de practici, când ne 
completăm prin pregătire şi experienţă, şansa de a aduce progres, schimbare 
şi inspiraţie în mediul academic este mai mare. Este totodată şi speranţa care 
însoţeşte această lucrare. 

 
Conf. univ.dr. Daniela-Maria Creţu 

Sibiu, 14 martie 2019 
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Capitolul 1 

Strategii didactice centrate pe studenţi  

Daniela Creţu 

1.1 Abordarea pedagogică a centrării pe studenţi 
Centrarea pe studenţi este un concept utilizat tot mai mult în teoria şi practica 
educaţională din învăţământul superior şi „este adeseori văzută în opoziţie cu 
centrarea pe profesori, ca şi cum practicile ar putea fi doar ale unora sau 
altora” (Taylor, 2013, p. 42). Cele două abordări pot fi percepute mai degrabă 
ca aflându-se într-un raport de complementaritate, decât de opoziţie. 
Profesorii şi studenţii sunt părţi ale aceluiaşi proces, iar predarea şi învăţarea 
sunt activităţi care se condiţionează reciproc. Cu toate acestea, centrarea pe 
profesor şi pe predare este asociată cu practica transmiterii informaţiilor de la 
profesor spre studenţi, folosind mai ales metoda prelegerii. Studenţii 
receptează în mod pasiv informaţiile, activitatea lor reducându-se de cele mai 
multe ori la a lua notiţe. O astfel de abordare a instruirii lasă puţin timp şi loc 
pentru ca studenţii să valorifice conţinutul prin interpretări, analize, dezbateri 
şi predispune la o învăţare pasivă, la absenţa spiritului critic şi plictiseală. 
Această abordare a fost criticată în literatura de specialitate.  

Paradigma centrării pe studenţi câştigă teren în învăţământul superior, 
provocând cadrele didactice universitare să organizeze predarea astfel încât 
să maximizeze învăţarea. În accepţiune modernă, „a preda înseamnă a 
organiza şi dirija experienţe de învăţare” (Chiş, 2001, p.73). Centrarea pe 
studenţi nu reprezintă doar un stil de predare diferit, ci solicită cadrelor 
didactice să înţeleagă în mod real nevoia de a acorda atenţie studenţilor şi 
procesului de învăţare al acestora (Blackie, Case & Jawitz, 2010). 

Inventariind literatura de specialitate, Lea, Stephenson şi Troy (2003,  
p. 322) sumarizează şapte elemente pe care se construieşte abordarea 
pedagogică centrată pe studenţi:  
 promovarea învăţării active, mai degrabă decât a învăţării pasive; 
 accentul pe învăţarea de profunzime şi pe înţelegere; 
 creşterea responsabilităţii din partea studentului; 
 creşterea autonomiei celui care învaţă;  
 interdependenţa dintre profesor şi studenţi; 
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 respectul reciproc în relaţia profesor-studenţi; 
 abordarea reflexivă a procesului de predare-învăţare din partea 

profesorului şi a studentului.  
 Cannon şi Newble (2000, p.16) consideră că în centrarea pe studenţi 
„activitatea şi responsabilitatea studentului sunt definitorii, contrastând cu 
accentul pe controlul profesorului şi pe acoperirea conţinutului academic în 
predarea convenţională”. În cadrul unui proiect finanţat de Uniunea 
Europeană şi intitulat: Timpul pentru o nouă paradigmă în educaţie: 
Învăţarea centrată pe studenţi, Attard (2010) oferă o definiţie a ceea ce 
înseamnă învăţarea centrată pe studenţi: 

Învăţarea centrată pe studenţi reprezintă atât o mentalitate, cât şi o cultură 
într-o instituţie de învăţământ superior dată şi este o abordare de învăţare 
care este în mare măsură legată şi susţinută de teoriile constructiviste ale 
învăţării. Se caracterizează prin metode inovatoare de predare, care 
vizează promovarea învăţării în comunicarea cu profesorii şi ceilalţi 
cursanţi şi care consideră studenţii ca participanţi activi la învăţarea 
proprie, favorizând abilităţi transferabile, cum ar fi: rezolvarea 
problemelor, gândirea critică şi gândirea reflexivă (p.5). 

  
 Aplicată corect, abordarea pedagogică a centrării pe studenţi, aduce 
beneficii pentru aceştia, pentru profesori şi pentru instituţie. Integrarea 
studenţilor ca parte a comunităţii academice, dezvoltarea motivaţiei învăţării, 
încurajarea independenţei şi a responsabilităţii în învăţare, luarea în 
considerare a nevoilor diferite ale studenţilor se numără printre beneficiile pe 
care această abordare le aduce pentru studenţi (Attard, 2010). Şi cadrele 
didactice se pot bucura de beneficiile centrării pe studenţi: au posibilitatea de 
a exersa un rol mai interesant (cel de facilitator), oferă soluţii la problema 
masificării şi diversităţii studenţilor, încurajează dezvoltarea profesională 
continuă. La nivel instituţional, centrarea pe studenţi susţine creşterea calităţii 
educaţiei, sporeşte gradul de atractivitate a studiilor pentru studenţi, reducând 
rata de abandon şi promovează o cultură a învăţării continue (Attard, 2010). 
  În spiritul aceloraşi idei, Ellis şi Goodyear (2010, p. 25) descriu şase 
principii care caracterizează învăţarea efectivă a studenţilor la universitate: 
 Învăţarea este individuală din moment ce fiecare cursant îşi construieşte 

propriile cunoştinţe într-un mod unic, folosind experienţele anterioare şi 
cunoştinţele existente pentru a da sens noilor informaţii. Aceasta, desigur, 
nu înseamnă că învăţarea este întotdeauna un proces izolat. Ceea ce se 
poate realiza împreună cu alţii este adesea mai bogat decât ceea ce se 
poate face singur. O astfel de învăţare poate avea loc în situaţii formale, 
nonformale şi informale. 
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 Învăţarea este provocatoare deoarece fiecare cursant pătrunde într-un 
spaţiu necunoscut de noi cunoştinţe, concepte sau abilităţi. Acest spaţiu 
poate fi instabil, incomod sau chiar stresant pe măsură ce studentul 
oscilează între cunoştinţe vechi şi noi. Provocarea este esenţială pentru 
învăţare, dar nu trebuie să devină copleşitoare. 

 Învăţarea este activă deoarece fiecare cursant trebuie să depună eforturi 
mintale pentru a înţelege o nouă sarcină sau un concept.  

 Învăţarea este autoreglată deoarece fiecare cursant trebuie să fie 
conştient de ceea ce ştie, de ceea ce nu ştie şi de capacitatea de a lua 
măsuri bazate pe acest lucru. Cursanţii eficienţi vor avea cunoştinţe 
despre modul în care vor învăţa şi vor putea să folosească aceste 
cunoştinţe pentru a-şi monitoriza şi adapta abordarea.  

 Învăţarea este situaţională iar studenţii vor fi provocaţi să transfere ceea 
ce au învăţat dintr-un context în altul. Învăţarea la universitate necesită 
utilizarea cunoştinţelor abstracte din contexte specifice şi capacitatea de a 
lucra cu moduri diferite de cunoaştere. 

 Învăţarea este orientată spre obiective, deoarece studenţii au nevoie de 
obiective explicite pentru a învăţa. Aceste obiective pot fi stabilite de 
către profesor, dar şi de către cursanţi. 

Aceste principii ajută la stabilirea modului în care practicile universitare ar 
trebui să plaseze  studenţii şi învăţarea în centru. Dacă învăţarea este raţiunea 
de a fi pentru universităţi (Taylor, 2013) atunci profesorii, curriculumul, 
predarea, evaluarea, facilităţile instituţionale trebuie corelate pentru a susţine 
centrarea pe studenţi şi pe procesul învăţării, recunoscând atributele şi 
rolurile active ale cursanţilor.  

1.2 Niveluri ale predării şi centrarea pe studenţi  

Hattie (2014) apreciază că profesorii sunt factorii cu cea mai mare 
influenţă asupra învăţării. Ei trebuie să fie „îndrumători, influenţi, grijulii, 
implicaţi activ şi cu pasiune în procesul de predare şi învăţare” (Hattie, 2014, 
p. 48).  

Felul în care profesorii predau depinde în mod hotărâtor de ceea ce cred ei 
despre predare. Biggs şi Tang (2007) ne propun trei niveluri de abordare a 
predării cu privire la învăţare, în care accentele sunt diferite. 

 
 Nivelul I: Accentul pe ceea ce este studentul 
Profesorii care se plasează ca mentalitate şi practici de instruire la nivelul I se 
concentrează pe diferenţele dintre studenţi. În opinia lor, există studenţi buni 
şi studenţi slabi. Responsabilitatea lor ca profesori este să cunoască 
conţinutul cât mai bine şi să îl expună clar. Scopul este de a transmite 
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informaţia, de obicei prin prelegere. Este problema studentului dacă 
frecventează cursurile, dacă îşi ia notiţe, dacă citeşte bibliografia.  

Evaluarea este un mod de a ierarhiza studenţii, de a-i identifica pe cei  
buni şi pe cei mai puţini buni. Când studenţii nu învaţă, aceasta se datorează 
unui deficit care poate să ţină de: abilităţi, atitudini, deprinderi de studiu, 
motivaţie etc.  

Nu se consideră că predarea ar fi problema. Felul în care studenţii 
receptează conţinuturile şi nivelul de înţelegere a acestora nu constituie o 
prioritate pentru profesor. În lipsa momentelor de reflecţie din partea 
profesorului, predarea nu are şanse să se modifice.  

 
 Nivelul  II: Accentul pe ceea ce face profesorul   
Profesorii care se plasează la nivelul II se bazează în predare tot pe 
transmitere de informaţii, dar se străduiesc să obţină o armonie a 
deprinderilor de predare. Se concentrează pe ceea ce ar trebui să facă ei mai 
bine la clasă: să aibă claritate în predare, să ofere suporturi vizuale, să 
păstreze contactul vizual cu studenţii, să stabilească reguli ale grupei,etc. 
Învăţarea este văzută ca un rezultat a ceea ce face profesorul, iar predarea ca 
un set de competenţe. Cu cât ai mai multe competenţe, cu atât ai mai mari 
şanse să fii un profesor bun. Sigur că predarea se sprijină pe competenţe, dar 
problema este în ce măsură aceste competenţe au efectul dorit asupra învăţării 
studenţilor. Un management bun nu este un scop în sine, ci devine important 
pentru a crea condiţiile pentru ca o învăţare de calitate să se producă. 
 

 Nivelul III: Accentul pe ce face studentul 
La acest nivel, cadrele didactice se concentrează pe ceea ce fac studenţii, pe 
învăţare. Acest nivel exprimă o predare care sprijină învăţarea. Accentul este 
pe ceea ce studentul face şi pe cât de bine sunt atinse rezultatele în termeni de 
intenţii (obiective). Predarea de calitate se sprijină pe stăpânirea diverselor 
metode de predare, dar dacă învăţarea nu se produce, ele nu şi-au atins 
scopul. La acest nivel, profesorii îşi pun întrebări, precum:  
1. Care sunt obiectivele cursului? Ce trebuie să ştie sau să ştie să facă 

studenţii ca urmare a participării la acest curs? 
2. Ce fel de activităţi de predare-învăţare sunt necesare pentru a atinge 

acele rezultate? 
3. Cum îmi dau seama dacă studenţii au atins obiectivele la nivelul aşteptat 

(evaluare)? 
Acest nivel este compatibil cu abordarea instrucţională a centrării pe 

studenţi şi necesită o viziune sistemică, care să ia în calcul toate 
componentele curriculare: finalităţi, conţinuturi, metode şi mijloace de 
predare, evaluare. Un asemenea nivel al predării necesită din partea cadrelor 




