Daniela PASCARU
Docteur
Université d’État de Moldova
Chişinău, République de Moldova

Premise epistemologice ale diferenţierii şi
individualizării demersului didactic
Rezumat: Învăţământul contemporan se îndreaptă spre o educaţie
intelectuală diferenţiată. Instruirea diferenţiată se constituie ca un
învăţământ pe măsura educabililor, ceea ce conduce la formarea
capacităţilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare
continuă. Astfel, profesorul nu transmite cunoştinţe, ci organizează,
îndrumă activitatea didactică, asistă la formarea capacităţilor de
autoinstruire, asigură adaptarea la situaţii noi. Totodată, instruirea
diferenţiată permite valorificarea potenţialului fiecăruia şi în
acelaşi timp, identificarea mai multor tipuri de indivizi şi stiluri
de învăţare prin prisma curentelor filosofice. Societatea umană nu
putea exista, nu se putea perpetua şi dezvolta fără transmiterea de
la o generaţie la alta a cunoştinţelor acumulate, a deprinderilor
şi priceperilor formate. Treptat, societatea umană a selectat acele
observaţii semnificative, pozitive, benefice, care au dobândit statutul
de reguli, demne de a fi respectate. Marii gânditori ai omenirii din
totdeauna, filozofii tuturor timpurilor, au meditat asupra educaţiei,
au făcut constatări asupra faptelor educaţionale, au selectat cele mai
semnificative observaţii. Conceptul de diferenţiere şi individualizare
se regăseşte şi în marile curente filozofice care au propria viziune
referitoare la dezvoltarea individualităţii, stimularea creativităţii
individuale şi de grup, la integrarea socioprofesională şi dezvoltarea
societăţii însăşi.
Cuvinte cheie: diferenţiere, individualizare, constructivism, conflict
socio-cognitiv, tendință filosofică
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Abstract: Contemporary education moves towards differentiated
intellectual education. Differentiated training is an education to
the level of educators, which leads to the formation of self-training
skills and the development of the need for lifelong learning. Thus,
the teacher does not pass on knowledge, but organizes, guides the
didactic activity, assists in the formation of self-training skills,
ensures the adaptation to the new situations. At the same time, the
differentiated training makes it possible to revaluate the potential
of every student and, at the same time, to identify several types
of individuals and learning styles in the light of the philosophical
trends.
Human society could not exist, perpetuate and develop without
transmitting from one generation to another the acquired
knowledge and skills. Gradually, the human society has selected
those significant, positive, beneficial observations that have acquired
the status of rules that are worth following. The great thinkers of
mankind, the philosophers of all times have meditated on education,
made findings on educational facts, selected the most significant
observations. The concept of differentiation and individualization
is also found in the great philosophical trends that have their own
vision on the development of individuality, the stimulation of
individual and group creativity, the socio-professional integration
and the development of society itself.
Keywords: differentiation, individualization, constructivism, sociocognitive conflict, philosophical trend

Rolul filosofiei personalismului în educație
Diferenþierea ºi individualizarea demersului didactic orienteazã procesul
spre idealul educaþional – formarea unei personalitãþi armonioase ºi
creatoare de bunuri materiale ºi spirituale, capabilã sã realizeze rolurile
pe care societatea i le oferã, precum ºi al specificului raþiunii umane (cu
diferenþe psihice, psihofiziologice etc.).
Personalismul se consideră a fi o filosofie deschisă către realitate, în
special către realitatea socială contemporană, care a favorizat manifestarea
puternică a individualismului şi a dus la dezumanizarea omului, în
concepţia lui E. Mounier – figura cea mai proeminentă a acestei filosofii –
«personalismul este o concepţie antiindividualistă, care vrea să se apropie
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de omul simplu, vrea să-l ajute spre a se împlini ca persoană, ca persoană
liberă şi creatoare» (Manifeste au service du personnalisme 85). E. Mounier,
J. Maritain şi R. Unger par a fi reprezentanţi ai personalismului realistic, toţi
trei utilizează frecvent termenii personalitate, personalism şi comunitate.
Tustrei accentuează conceptul de persoană în comparaţie cu conceptul de
individ. Iar termenul persoană implică relaţia cu alţi indivizi din comunitate
şi pune accent pe comunitate şi relaţiile dintre persoane şi societate.
Filosofia lui E. Mounier, care se vrea o soluţie a deplinei umanizări,
caută să ofere unele elemente mai adecvate realităţii contemporane. Aceasta,
cu atât mai mult cu cât, încă din 1932, E. Mounier afirma că personalismul
are în vedere o revoluţie personalistă şi comunitară, adică o transformare
revoluţionară atât a persoanei, cât şi a societăţii. Într-adevăr, în concepţia sa,
o astfel de revoluţie presupune reformarea fiinţei umane, pentru ca aceasta
să se poată împlini pe sine sub aspect spiritual şi moral; toţi oamenii,
indiferent de categoria lor socială, vor putea trăi ca persoane într-un univers,
un „univers personal” dominat de iubire şi caritate (Ibid. 112).
L. Laberthonniere restrânge aria preocupărilor filozofice la viaţa
conştiinţei, la înţelegerea a ceea ce suntem şi ceea ce trebuie să devenim.
Omul este şi trebuie să fie, în concepţia sa, iubire şi caritate, deschis mai
întâi spre divinitate, apoi către sine ca fiinţă naturală şi supranaturală,
individuală şi morală.
Personalistul italian Luigi Stefanini (1891–1956) ţine în spirit personalist
să atragă atenţia că obiectul educaţiei nu este omul abstract, ci acest
copil, această persoană, în toată singularitatea sa. În consecinţă, acţiunea
educatorului constă nu în a transmite o ştiinţă impersonală, valabilă pentru
toată lumea, fără deosebire, ci în solicitarea fiinţei singulare de a se educa pe
sine însăşi. Educaţia nu este altceva decât autoeducaţie. O astfel de înţelegere
a procesului educaţional înseamnă, în opinia lui L. Stefanini, a personaliza
şcoala (citat în Francisco, From the nature of the mind to personal dignity
10).
Susţinem ideea că o civilizaţie care se referă la personalism este una
a cărei structură şi spirit sunt direcţionate către dezvoltarea tuturor
indivizilor ca persoane care o constituie. Scopul acestei civilizaţii este de
a-l face pe fiecare individ să trăiască ca o persoană, adică să dea dovadă
de multă iniţiativă, responsabilitate şi spirit. Personalismul necesită o
afirmare a valorii, deci a valorii absolute a persoanei umane. Caracterul
fundamental al persoanei nu constă în originalitate, autocunoaştere sau
afirmare individuală, dar în comunicare. În problemele vieţii colective,
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personalismul întotdeauna dă prioritate tehnicilor educaţiei şi convingerii
prioritare tehnicilor de presiune, diplomaţie sau decepţie, deoarece omul
lucrează bine numai atunci când lucrează cu el însuşi în întregime.

Constructivismul în paradigma filosofică a învățării
Paradigma filosofică de învăţare care le propune celor ce învaţă să-şi
construiască propria înţelegere a noilor idei a fost numită constructivism.
S-a investigat mult domeniul teoriei de învăţare şi cunoaştere, iar savanţi
ca J. Piaget, E. Duckworth, G. Hein şi H. Gardener au explorat aceste idei
în detaliu. O echipă de cercetători, în frunte cu R. Bybee, a elaborat un
model de constructivism, potrivit căruia structura mediului de învăţare
trebuie să promoveze posibilităţi şi activităţi care încurajează şi susţin
construirea înţelegerii. «Teoria pedagogică care ghidează diferenţierea
este constructivismul: convingerea că învăţarea este realizată atunci
când educabilul înţelege şi aplică informaţia studiată» (Larochelle ş.a.,
Constructivism and Education 60).
Constructivismul este conceptul cel mai mult promovat în pedagogia
postmodernă, susţine S. Kerka (Distance learning, the Internet, and the world
wide web), practicat de psihologia cognitivă, acum şi de cea pedagogică,
pentru că explică mecanismul real al învăţării: cunoaşterea şi înţelegerea sunt
construcţii individuale asupra proceselor de prelucrare a informaţiilor din
mediu, antrenând memoria şi experienţele, utilizând pentru aceasta structurile
semantice. Constructivismul este deci un model de punere în aplicare a
teoriei procesării informaţiei, în situaţii reale. Constructivismul încurajează
educabilii să aibă o atitudine proactivă în stabilirea scopurilor, a conţinuturilor,
a situaţiilor, a strategiilor, prin interpretări şi înţelegere. De asemenea, a
promovat noi metode didactice – investigaţia centrată pe cel ce învaţă,
învăţarea ancorată, învăţarea prin cooperare etc. Perspectiva constructivistă
se doreşte a fi integrativă atât în sfera învăţării, cât şi în cea a evaluării, ultima
îmbrăcând forma dinamică prin luarea în considerare a influenţei sociale (în
Joiţa, Educaţia cognitivă. Fundamentele. Metodologie 113).
Considerăm că constructivismul asigură înţelegerea cunoaşterii
individualizate, a stilului individual, a mecanismelor individuale, în
context social şi cultural real este o construcţie socială, expresia în acţiune
a indivizilor care interacţionează. Astfel depăşeşte behaviorismul şi se
apropie de constructul mental, focalizat pe context, pe cadrul acţiunilor şi
comportamentelor. În acelaşi timp, constructivismul este confirmat prin
103

Les industries créatives et l’éducation à l’ère du numérique
faptul că procesul de diferenţiere a percepţiei mediului înconjurător are
loc efectiv. Iar teza individualizării afirmă că oamenii care trăiesc întrun anumit context social şi cultural îşi formează moduri de percepţie şi
comportare diferite, iar asta ţine şi de evoluţia stilurilor de viaţă. Mai întâi,
constructivismul descrie cum funcţionează gândirea omului şi prin aceasta
confirmă, totodată, diagnosticul de individualizare. Faţă de Evul Mediu,
noi nu mai depindem azi într-o aşa măsură de comunitatea în care trăim.
În schimb suntem profund marcaţi de fenomenul de individualizare şi,
prin urmare, avem un alt mod de cunoaştere (Pascaru, Individualizarea şi
diferenţierea prin prisma profilurilor pedagogice). Constructivismul social
pragmatic cere ca profesorii să ia în consideraţie contextul în întregime,
mediul instituţional şi al comunităţii în cadrul căruia educabilul, ca un
individ creativ, trebuie să funcţioneze în interlegătură organică. Obiectivul
educaţiei democratice este de a crea condiţii ca fiecare individ să fie liber
de a deveni autorul propriei vieţi. La baza teoriei constructiviste stă un
ansamblu de principii care servesc ca îndrumător în practică:
1. Să încurajeze şi să accepte autonomia şi iniţiativa studenţilor. Aceasta
este una dintre modalităţile de a motiva studenţii să fie responsabili
de propriul studiu;
2. Să utilizeze o terminologie cognitivă, cum ar fi clasifică, analizează,
prezice şi a crea. Acest limbaj deschide oportunităţi pentru ca
studenţii să exploreze procesul de învăţare pas cu pas;
3. Să permită studenţilor să participe la conducerea lecţiilor, să schimbe
strategiile de instruire şi să modifice conţinutul;
4. Să încurajeze studenţii să pună întrebări unul celuilalt;
5. Să implice studenţii în experienţe care ar putea genera contradicţii la
ipotezele lor iniţiale, şi apoi să încurajeze discuţii (Joiţa, op. cit. 23).
Este evident faptul că constructivismul este o filozofie educaţională
centrată pe cel ce învaţă. Premisa de bază a constructivismului este că fiecare
student este un individ cu abilităţi unice de a crea propriile cunoştinţe.
Aceste cunoştinţe sunt create parţial de organizarea şi reamenajarea de
idei şi gânduri în creierul celui care învaţă. Constructivismul, de asemenea,
postulează că «educabilii construiesc noile cunoştinţe pe baza cunoştinţelor
existente, precum o casă este construită pe fundament» (Tynjälä, Writing as
a Tool for Constructive Learning – Students 209). Concepţia constructivistă
sugerează că fiecare educabil va avea propriul set unic de opinii despre
lume, concepte şi idei preconcepute. În condiţii ideale, un profesor va
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identifica înţelegerea conceptelor de învăţare a fiecărui student. Acest
diagnostic va duce apoi la o corectare a concepţiilor greşite şi neînţelegerilor
prin intermediul unor orientări şi facilitarea experienţelor de învăţare în
mod individual. Profesorul asigură faptul că «educabilul înţelege conceptele
complet înainte de a continua cu cele ulterioare, concepte din ce în ce mai
complexe» (ibid. 217). Acest fapt sugerează predarea individualizată. Din
păcate, în contextul larg, predarea individualizată nu este o sarcină uşoară.

Factorii de formare a inteligenței individului
Capacitatea cognitivă a omului se defineşte printr-un set de abilităţi,
talente, deprinderi mentale, pe care H. Gardner le denumeşte inteligenţe.
Toţi indivizii normali posedă fiecare dintre aceste inteligenţe intr-o anumită
măsură. Ceea ce îi diferenţiază este gradul lor de dezvoltare şi natura unică
a combinării lor. Este foarte important ca părinţii şi educatorii să încurajeze
copiii să-şi formeze propria individualitate, definită de combinaţia unică a
inteligenţelor multiple. De foarte multe generaţii oamenii de ştiinţă îşi pun
întrebări referitoare la contribuţia factorilor ereditari şi de mediu în formarea
inteligenţei individului. Dacă inteligenţa ar avea o bază genetică exclusivă ar
trebui să demonstrăm similitudinile între testele de scor pentru inteligenţă
la două persoane care sunt similare din punct de vedere biologic. Factorii de
mediu, de exemplu educaţia compensatoare, nu par să modifice considerabil
coeficientul de inteligenţă. Evident că sunt necesare însă multe studii care să
stabilească în ce măsură şi exact pe ce căi factorii genetici şi cei din mediu
modelează inteligenţa individului. Există o idee, interesantă expusă de unii
cercetători (E. Stănciulescu, E. Vrăsmaş, W. Doise, G. Mugny), conform căreia
factorii ereditari par mai însemnaţi în determinismul inteligenţei fetelor, faţă
de factorii de mediu care ar interveni mai important în capacitatea cognitivă
a băieţilor. Nu trebuie pierdut din vedere că dezvoltarea capacităţii cognitive
nu poate fi separată de creşterea şi dezvoltarea individului. Inteligenţa este o
parte componentă a personalităţii individului.
Prin teoria sa, supranumită Frames of Mind: The Theory of Multiple
Intelligences, H. Gardner a demonstrat că intelectul uman este multiplu şi
că orice individ reprezintă o colecţie de inteligenţe, iar capacitatea cognitivă
a unui educabil poate fi mai bine descrisă printr-un set de abilităţi sau
deprinderi mentale, pe care autorul le-a denumit inteligenţe multiple
(Multiple Intelligences. New Horizons 15). În opinia sa, orice individ posedă,
într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare dintre aceste inteligenţe.
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Ceea ce îi diferenţiază însă pe oameni este gradul lor diferit de dezvoltare
şi natura unicală a combinării acestor inteligenţe. Tocmai din această
cauză, autorul conchide că fiecare persoană este unică, iar unicitatea ei se
manifestă prin faptul că are mai dezvoltat un anume tip de inteligenţă, ceea
ce şi îi determină randamentul asimilării cunoştinţelor, al interiorizării şi al
explicării relaţiilor, al implicării profesionale etc. H. Gardner a insistat asupra
faptului că inteligenţa nu trebuie concepută ca un construct unidimensional,
ci ca o serie de şapte inteligenţe independente. Această perspectivă permite
individului să manifeste modificările percepţiilor individuale şi să recreeze
aspecte ale propriilor experienţe (Ibid. 173).

Rolul educației individualizate în formarea personalității
Prin urmare, orice modalitate uniformă de predare este, evident,
nesatisfăcătoare, de vreme ce fiecare educabil este atât de diferit. De aceea,
susţine H. Gardner, procesul educaţional trebuie planificat şi realizat în
mod individualizat, deci şi diferenţiat din perspectiva inteligenţelor multiple.
Educaţia individualizată este motivată din cel puţin două supoziţii:
1) De vreme ce indivizii sunt diferiţi, ei au şi profiluri diferite de
inteligenţă, deci procesul educaţional din şcoală trebuie organizat astfel
încât să permită dezvoltarea tuturor profilurilor de inteligenţă umană;
2) În trecut se credea că un individ poate asimila întreaga cunoaştere
sau măcar o parte semnificativă a acesteia, astăzi însă se pune problema
individualizării traseelor curriculare, a diferenţierii instruirii şi racordării
procesului educaţional la necesităţile copilului. Secolul nostru debutează
în câmpul psihologiei cu cercetarea problematicii inteligenţei. Pe parcurs,
interesul faţă de această variabilă psihologică a crescut mult, deoarece
inteligenţa joacă un rol decesiv în obţinerea succeselor personale, a
performanţelor educaţionale şi contribuie la crearea imaginii favorabile a
persoanei despre sine (Hadârcă, Cazacu, Adaptări curriculare şi evaluarea
progresului şcolar în contextul educaţiei incluzive 20) şi îi asigură ascensiunea
socială.
Pedagogia contemporană a demonstrat că unele caracteristici ale
stilurilor de învăţare şi ale inteligenţilor multiple se completează reciproc.
Deci, la proiectarea lucrului individual al studentului trebuie să luăm în
consideraţie calităţile comune ale studentului. În vederea asigurării şansei
de succes personal şi pentru a elimina un eventual eşec în activitatea de
învăţare este indicat să se folosească metode compatibile cu elementele
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inteligenţei dominante. Dar înainte de a se adopta stilul de învăţare adecvat
este necesar să se stabilească tipul de inteligenţă dominant. Evaluările
iniţiale, dar şi continue permit depistarea inteligenţei dominante, dar
şi proiectarea activităţilor de exersare şi dezvoltare a acesteia conform
principiului individualizării şi diferenţierii. Aplicarea teoriei inteligenţelor
multiple poate determina obţinerea de performanţe de către studenţi,
în contextul unei societăţi în care este ştiut faptul că instituţia îi cere
studentului să înveţe pentru a reuşi, iar acesta este pus în situaţia de a-şi
construi o strategie de tipul a învăţa să reuşeşti. H. Gardner este de părere
că trebuie să considerăm inteligenţa, care este un potenţial biologic şi
psihologic, susceptibilă de a fi mai mult sau mai puţin prezentă în funcţie
de factori culturali sau de motivaţii proprii fiecărui individ în parte (Sion,
Psihologia vârstelor 167).
Cei care învaţă pot avea ritmuri diferite de dezvoltare, în funcţie de
potenţialităţile înnăscute, cât şi de calitatea condiţiilor instructiv-educative,
de gradul adecvării activităţilor formative desfăşurate de cei ce învaţă. Se
impune, deci, individualizarea predării-învăţării, creându-se condiţiile ca
fiecare educabil să se dezvolte în ritmul său propriu, activizându-i însă
potenţialităţile reale şi valorificându-le la maximum. Pe fondul luării în
considerare a particularităţilor individuale, se vor îngreuna activităţile şi
strategiile didactice realizate cu întreaga grupă de studenţi, cu activităţi şi
strategii diferenţiate – pe grupe de nivel – şi cu cele individualizate, toate
vizând mai ales aspectul formativ al învăţământului.
Din perspectiva dreptului la educaţie, pentru valorificarea categoriei
inteligenţelor, în predarea-învăţarea-evaluarea conţinutului informaţional,
profesorul trebuie să ţină seama de următoarele cerinţe de diferenţiere şi
individualizare a instruirii:
parcurgerea materialului într-un timp determinat, specific
psihointelectual a educabilului;
se oferă posibilitatea educabilului să lucreze în anumite momente,
în condiţii care îi convin personal, ceea ce impune modificarea
organizării tradiţionale a activităţii didactice;
posibilitatea de a aborda un subiect într-o fază anumită în funcţie de
cunoştinţele acumulate anterior, studenţii valorificându-şi experienţa
cognitivă proprie;
posibilitatea introducerii unor unităţi de instruire în favoarea
studenţilor cu cunoştinţe reduse sau a unora cu deprinderi bine
consolidate, promovând pedagogia de sprijin;
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utilizarea mai multor mijloace moderne de instruire şi materiale
didactice variate, selectate oportun, pe criterii psiho-pedagogice şi
estetice.
Diferenţierea nu înseamnă renunţarea la un program unitar de
instruire. Instruirea unitară presupune crearea situaţiilor favorabile fiecărui
student, pentru descoperirea intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de
formare proprii. Teoria inteligenţelor multiple constituie o alternativă a
muncii diferenţiate, o strategie modernă de instruire interactivă care poate
contribui la îmbunătăţirea performanţelor academice.
Considerăm că învăţământul contemporan se îndreaptă spre o
educaţie intelectuală diferenţiată. Instruirea diferenţiată se constituie ca un
învăţământ pe măsura educabililor, ceea ce conduce la formarea capacităţilor
de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. Astfel, profesorul
nu transmite cunoştinţe, ci organizează, îndrumă activitatea didactică, asistă
la formarea capacităţilor de autoinstruire, asigură adaptarea la situaţii noi.
Totodată, instruirea diferenţiată permite valorificarea potenţialului fiecăruia
şi, în acelaşi timp, identificarea mai multor tipuri de indivizi şi stiluri de
învăţare.
Pe măsură ce individul se dezvoltă, pentru învăţare apar diverse
oportunităţi şi constrângeri. Învăţarea este mai eficientă dacă este luată în
consideraţie dezvoltarea diferenţiată în plan fizic, intelectual, emoţional şi
social. Dezvoltarea cognitivă, emoţională şi socială a celui ce învaţă, precum
şi modul în care aceştia interpretează experienţa vieţii sunt afectate de
şcolarizarea precedentă, familie, cultură şi comunitate.

Stilul cognitiv și creativ în educația contemporană
Un mod de abordare a personalităţii o reprezintă teoria social-cognitivă,
care pune accent pe originile sociale ale comportamentului şi pe importanţa
proceselor cognitive, în toate aspectele funcţionării umane. Teoria socialcognitivă se diferenţiază de alte teorii ale personalităţii prin aceea că pune
accent pe două procese distincte: învăţarea observaţională şi autoreglarea.
Învăţarea observaţională se referă la capacitatea de a învăţa comportamente
complexe prin observarea altora. Autoreglarea se referă la capacitatea
individului de a-şi influenţa propriul comportament, mai mult decât de
a reacţiona mecanic la influenţele externe. Atât învăţarea observaţională,
cât şi autoreglarea implică participarea proceselor cognitive şi ambele sunt
influenţate de recompense şi pedepse, fără a fi însă determinate de ele.
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Termenul de „conflict socio-cognitiv” este împrumutat din psihologia
socialã, iar autori ca G. Clermont îl vor articula concepþiei piagetiene,
încercând sã sublinieze aspectul interactiv care intervine în formarea
inteligenþei. Jean Piaget, a cărui ultimă practică de cercetare face abstracţie
de intervenţia factorilor sociali în dezvoltarea cognitivă, propune în aceeaşi
epocă o concepţie asupra dezvoltării cognitive făcând să intervină în
mod explicit factorul social. Concluzia cu care se termină articolul Logică
genetică şi sociologie este «că viaţa socială este o condiţie necesară dezvoltării
individului în însăşi natura sa, făcându-l să treacă de la starea autistă la
starea de personalitate» (Piaget, The grasp of consciousness: action and
concept în the young child 80).
W. Doise şi G. Mugny consideră că progresele individuale pot fi generate
de interacţiuni sociale, dar nu orice fel de interacţiune socială prezintă
caracteristicile propice dezvoltării pentru care interacţiunile dintre indivizi
sunt constructive, doar dacă are loc o confruntare între soluţii divergente.
Dinamica dezvoltării cognitive rezultă, de fapt, dintr-un conflict de
comunicare socială: «posibilitatea deplină de confruntare interindividuală
este necesară pentru ca interacţiunea să fie constructivă» (Psihologie sociala
şi dezvoltare cognitivă 95).
W. Doise şi grupul său au elaborat o abordare după care, în fiecare
moment al evoluţiei sale, individul dezvoltă anumite competenţe de
organizare ce-i permit să participe la interacţiuni tot mai complexe, din care
rezultă noi coordonări individuale. Instrumentele cognitive construite la
nivel social se însuşesc în mod individual, orice nouă construcţie cognitivă
bazându-se pe achiziţiile dobândite în timpul interacţiunilor precedente
(Ibid. 305).
Dintr-o perspectivă interactivă, S. Messick e de părere că stilul cognitiv
ar putea fi văzut ca o variabilă moderatoare care descrie diferenţele
individuale în modul de selecţie şi utilizare a strategiilor cognitive de nivel
inferior (Bridging cognition and personality în education: the role of style în
performance and development 381). O astfel de concepţie e în acord cu o
definire a stilului ca o euristică de nivel superior care organizează strategiile,
tendinţele şi capacităţile mai specifice în paternuri funcţionale caracteristice
unui individ. Modele ale învăţării ce au la bază conflictul socio-cognitiv se
circumscriu paradigmelor psiho-cognitivistă şi socio-cognitivistă. Teza de
bază a acestor modele este aceea că învăţarea, ca factor şi mecanism esenţial
în realizarea progresului cognitiv al educabilului, presupune interacţiunea
dintre persoane, interacţiune generatoare de conflict socio-cognitiv, care
devine sursă a dezvoltării psiho-individuale.
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C. Oprea este de aceeaşi părere că nu orice conflict socio-cognitiv
poate conduce la progres intelectual, iar «progresul cognitiv este direct
proporţional cu posibilitatea de a apărea o situaţie de conflict sociocognitiv, prilej ce oferă fiecăruia posibilitatea elaborării răspunsului
colectiv» (Strategii didactice interactive 132). Considerăm că cercetarea
asupra stilurilor cognitive nu ar trebui abandonată, pentru că existenţa unor
tendinţe, preferinţe individuale în prelucrarea informaţiei rămâne un fapt
care e greu de contestat.
Reflecţia constantă a psihologilor asupra diferenţelor individuale
întâlnite în contextul învăţării şcolare i-a condus spre dezvoltarea unei
diversităţi de instrumente conceptuale (modele teoretice, definiţii) care să
permită explicarea acestor diferenţe. Atenţia s-a îndreptat, în primul rând,
asupra modalităţilor de valorificare a proceselor cognitive, ceea ce a impus
conceptul de stil cognitiv, menţionează D. Sălăvăstru (Psihologia învăţării
154). Cercetările asupra stilurilor cognitive au demarat în anii ’50, când o
echipă de cercetători, adepţi ai abordării psiho-analitice au început a studia
diferenţele individuale în plan cognitiv ca reflectări ale unor modalităţi
diferite de a se adapta la realitate sau ca mijloace de a face faţă realităţii
(Gardner).
Către anii ’70-’80 ai sec. al XX-lea, cercetările realizate denotă
stabilitatea stilului cognitiv şi punctează modalităţi de evaluare a acestuia.
Astfel, H. Witkin (Les Styles cognitifs dépendant à l’égard du champ et
indépendant à l’égard du champ et leurs implication éducatives 20) defineşte
stilul cognitiv drept diferenţe individuale în maniera în care individul
percepe, gândeşte, rezolvă probleme, iar Messick (op. cit.) consideră că
stilul cognitiv reprezintă diferenţele individuale constante a persoanei
ce ţine de maniera ei de a organiza, a trata informaţiile, de a cunoaşte
şi chiar de a valorifica interacţiunile sociale. Acest moment a provocat
diferenţierea stilului de strategia cognitivă. În acest context, stilul este
abordat ca o variabilă moderatoare care exprimă diferenţele individuale
în modul de selecţie şi aplicare a strategiilor cognitive, iar strategia este
legată de sarcină, adică de modalităţile de realizare a acestora. Pentru
cercetătorii şi practicienii educaţiei, conceptul de stil cognitiv nu a rezolvat
problema respectării diferenţelor individuale în procesul de învăţare, scrie
D. Sălăvăstru (op. cit. 155), deoarece acesta este un construct de laborator,
care permite caracterizarea formală a activităţii cognitive a unui individ.
Cadrele didactice au nevoie de modalităţi concrete de proiectare şi
prezentare a cursului, a conţinuturilor acestuia, a materialelor pedagogice
care ar respecta particularităţile individuale ale educabilului şi ar asigura
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diferenţierea învăţării. Acesta a fost motivul includerii în circuitul ştiinţific
al conceptului de stil de învăţare. Aici accentul cade pe: modul specific de
a acţiona, pe tendinţele individuale ale predării şi învăţării.

Concluzie
În cercetarea dată am plecat de la esenţa celor două definiţii cu privire
la stilul de învăţare, care stă la baza individualizării. Prima, formulată de J.
Kefee, scoate în evidenţă faptul că stilul de învăţare cuprinde un ansamblu
de factori cognitivi, afectivi fiziologici, care servesc drept indicatori ai
modului în care cel ce învaţă percepe, interacţionează şi răspunde la mediul
de învăţare (Learning style: theory and practice 36), şi a doua, formulată de
R. Schmeck (Learning styles of college students 233), menţionează că stilul de
învăţare este predispoziţia educabililor de a adopta o manieră independentă,
o strategie de învăţare particulară în raport cu cerinţele sarcinii de învăţare.
În viziunea noastră, ambele definiţii sunt importante şi se completează
reciproc.
Ipotezele de bază ale noii teorii asupra instruirii: diferenţele individuale
de învăţare constituie un fenomen observabil care poate fi prezis, explicat
şi modificat într-o mare varietate de moduri, diferenţe individuale ce
reprezintă o realitate mult mai greu controlabilă în vederea ridicării nivelului
la învăţătură al fiecărui eucabil şi al grupului în ansamblul său este posibilă
modificarea atât a caracteristicilor cognitive şi afective iniţiale ale celor ce
învață, cât şi a calităţii instruirii. Premisele epistemologice avansează ideea
că obiectivul fundamental al psihopedagogiei constă în a descoperi şi utiliza
cunoştinţe noi despre cauzele succesului şi insuccesului şcolar, contribuind
la prevenirea şi remedierea problemelor şi dificultăţilor de învăţare.
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