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METODA „TRAININGULUI” ÎN
EDUCAŢIA ADULŢILOR
Model operaţional: Trainingul: Metode
educaţionale afirmativ-apreciative
Dr. Antonio Ştefan SANDU
Cadru didactic asociat Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
Preşedinte Asociaţia Lumen
Conceptul de pedagogie apreciativă a fost introdus de
Yballe şi D. OConor cu referire la o abordare a schimbării în
sistemul educaţional (Cojocaru D. 2004: 7) în sensul valorificării
integrale a potenţialului creativ al elevilor. Metodologia apreciativă
în educaţie îşi propune valorificarea succesului şcolar şi a
experienţelor pozitive ale elevului în construcţia unui învăţământ
centrat pe performanţă.
Didactica apreciativă foloseşte o metodologie de tip
învăţare prin descoperire colaborativă. Elevul este privit ca
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partener educaţional al profesorului. Parteneriatul educaţional are
în vedere nu atât transmiterea unui sistem de informaţii (conţinut
de cunoştinţe), ci formarea unor competenţe comunicaţionale şi
atitudinale atât la nivelul elevului cât şi al profesorului.
Modelul pedagogiei apreciative are două dimenini
fundamentale:
 dimensiunea social-construcţionistă a educaţiei;
 educaţia centrată pe succes şi apreciere.
Pedagogia socială construcţionistă afirmă că activitatea de
învăţare este în principal un proces continuu şi activ de
„construcţie” de noi cunoştinţe, în urma interacţiunii sociale în
grupuri de egali, sau printr-o susţinută interacţiune cu mediul
social. Bandura consideră că învăţarea imitativă este realizată dacă
subiectul îşi însuşeşte suficient de multe paternuri
comportamentale noi care vor apare ulterior în conduită în mod
independent (1961: 571-572).
Învăţarea este eficientă atunci când cunoştinţele şi abilităţile
acumulate de elevi sunt sistematic utilizate în situaţii sociale
diferite de cele în care au fost predate. Mintea elevului nu trebuie
tratată similar unei bănci de date care stochează informaţii citite
sau expuse la un curs. Parteneriatul educaţional între educator şi
cel educat reaşează constructul social numit învăţare, pe o
dimensiune de autodescoperire, care catalizează abilităţile
motivaţionale şi cognitive ale elevului spre maxima
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autoactualizare a propriului potenţial, atât pentru cel educat cât şi
pentru formator.
Educaţia centrată pe apreciere şi succes are în vedere
următoarele elemente propuse de Yballe şi OConnur (2000,
447-483):
 Centrarea pe experienţa proprie a celui educat şi a
formatorului, cu precădere pe elementul pozitiv al
experienţei;
 Centrarea pe succese şi strategii de învingător;
 Relaţia de parteneriat educaţional.
Rolul profesorului se schimbă din cel de transmiţător de
informaţie în facilitator al propriului design curricular al
consumatorului de servicii educaţionale.
Federico Verona Madrid într-o conferinţă susţinută cu
ocazia celui de al XIIlea Congres Internaţional al educaţiei enunţa
următoarele particularităţi ale parteneriatului dintre furnizorul de
educaţie (profesor) şi consumatorul de educaţie (elev, student,
etc):
 Încrederea în capacitatea elevilor de a se autodezvolta
prin cunoaştere şi încurajarea acestora de a-şi utiliza la
maxim potenţiaul creator;
 Direcţionarea întrebărilor către
studenţii în a se centra pe succes
personală. Corolar aici putem
necesară transformarea viziunii

obiectivul de a ajuta
şi pe maxima eficienţă
considera implicit ca
asupra lecţiei dintr-o

9
Extras din volumul: Sandu, A. Ş., Spiridon, C., Someşan, L., & Stan, E. (2009).
Deschideri postmoderne în ştiinţele educaţiei (Vol. 1).
Iaşi, România: Lumen.

Metoda „Trainingului” în educaţia adulţilor
Antonio Ştefan Sandu
tehnologie predare-învăţare-evaluare într-una de tipul
interviu educaţional. Actul didactic în sine devine o
cercetare acţiune apreciativă;
 Construirea unei relaţii cu elevii bazată pe sprijin
reciproc şi o atmosferă de cooperare colegială;
 Utilizarea limbajului în scopul creerii unor imagini
puternice în mintea elevilor;
 Fixarea unor obiective pozitive ale învăţării;
 Facilitarea reflectării de către elevi asupra problematicii
avute în vedere, şi ghidarea elevilor în descoperirea
conţinuturilor de învăţare fixate prin obiectivele
învăţării;
 Utilizarea metaforelor în educaţie. Concentrarea atenţiei
asupra metaforelor utilizate de elevi în exprimare;
 Încurajarea elevilor de a realiza propriile analize asupra
problematicii;
 Centrarea asupra pozitivităţii şi asupra dialogului
permanent. (Madrid 2005).
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1. Ancheta apreciativă fundament
metodologic al pedagogiei apreciative
Cooperrider ne propune următoarea definire operaţională a
anchetei apreciative: o cercetare cotransformatoare a pozitivului
din indivizi şi organizaţii. Ancheta apreciativă este o descoperire
transformatoare a surselor generatoare de vitalitate a sistemelor
vii în momentele lor de maximă eficienţă şi maximă capacitate
creatoare în domeniul economic, ecologic, uman. Ancheta
apreciativă este o cale centrală bazată pe arta interogativă asupra
punctelor tari a sistemului pentru a le putea înţelege, anticipa şi
maximiza potenţialul creativ. Este o mobilizare a capacităţii
interogative pe baza principiului întrebărilor necondiţionat
pozitive. Dimensiunea cercetării este corelativă cu cea a
intervenţiei prin descătuşarea potenţialului inovativ a imaginaţiei
creatoare în locul negării şi a criticii (Cooperrider 1999:3).
Ancheta (cercetarea) apreciativă (Appreciative Inquirey în
engleză) este un mod particular de a chestiona subiecţii dezvoltării
organizaţionale şi în acelaşi timp de a prefigura viitorul, prin
adoptarea unor relaţii pozitive pornind de la pozitivitatea
fundamentală inerentă persoanei, organizaţiei sau unei situaţii,
sporind capacitatea sistemului de cooperare şi schimbare. Metoda
are ca presupoziţie fundamentală angajamentul indivizilor în
îmbunătăţirea, schimbarea şi focalizarea pe performanţă
(wikipedia.org/wiki/Appreciative_inquiry).
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A aprecia1 =1. a valoriza, acţiunea de recunoaştere a
aspectelor pozitive în oameni, lumea înconjurătoare; afirmarea
punctelor tari trecute şi prezente, identificarea potenţialităţilor,
perceperea acelor lucruri care dau viaţă (sănătate, vitalitate,
excelenţă) sistemelor vii; 2. a creşte valoarea, Sinonime: a valoriza,
a onora, a preţui (Cooperrider, D. & Whitney, D., 1999).
Ancheta2 = 1. acţiunea de a explora şi descoperi, 2. acţiunea
de a pune întrebări, fiind deschis spre a sesiza noi potenţialităţi şi
oportunităţi Sinonime: descoperire, cercetare, explorare
sistematică, studiu. (Cooperrider, D. & Whitney, D., 1999).
Perspectiva Anchetei Apreciative este una socioraţionalistă, rezumată de D. Cooperrider în câteva elemente
esenţiale:
• Ordinea socială este fundamental instabilă, la orice
moment fiind produsul unei negocieri sau convenţii între
persoane, convenţie asumată tacit sau explicit de către acestea;
• Modelele acţiunii social-organizaţionale nu sunt impuse în
manieră biologică sau fizică, ele sunt capabile de o varietate
infinită;
Ap-pre’ci-ate, v., 1. valuing; the act of recognizing the best in people or the
world around us; affirming past and present strengths, successes, and potentials; to perceive
those things that give life (health, vitality, excellence) to living systems 2. to increase in value,
e.g. the economy has appreciated in value. Synonyms: VALUING, PRIZING,
ESTEEMING, and HONORING.
2 In-quire’ (kwir), v., 1. the act of exploration and discovery. 2. To ask
questions; to be open to seeing new potentials and possibilities. Synonyms: DISCOVERY,
SEARCH, and SYSTEMATIC EXPLORATION, STUDY.
1
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• Acţiunea socială este susceptibilă de a fi interpretată
diferit în funcţie de contextul istoric în care are loc, nici una
dintre interpretări neputând fi considerată în mod obiectiv
superioară alteia;
• Acţiunile umane sunt prescrise de către idei, credinţe,
intenţii sau teorii; transformarea comportamentelor convenţionale
umane se realizează prin schimbarea ideilor, teoriilor, ideologiilor
convenţionale; socio-raţionalismul consideră că teoriile pe care le
îmbrăţisăm, credinţele şi reprezentările noastre asupra sistemelor
sociale au un efect puternic asupra naturii realităţii sociale;
• Cel mai puternic vehicul pe care-l au comunităţile pentru
a-şi transforma convenţiile sau înţelegerile în norme, valori,
scopuri, ideologii este actul dialogului, posibil prin limbaj; prin
urmare, schimbările care au loc în practicile lingvistice pot
provoca schimbări profunde în practicile sociale;
• Teoria socială poate fi văzută ca un limbaj elevat care
posedă o gramatică proprie, ea poate fi folosită ca un instrument
lingvistic capabil să creeze modele noi de acţiune socială;
• Orice teorie este normativă, indiferent dacă se
intenţionează sau nu acest lucru şi are potenţialul să influenţeze
ordinea socială indiferent dacă oamenii au sau nu reacţii de
acceptare, respingere sau indiferenţă;
• Fiecare teorie socială are o semnificaţie morală: are
potenţialul de a afecta şi de a regla relaţiile inter-personale în viaţa
cotidiană;
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• Cunoaşterea socială rezidă în interacţiune colectivă: ea
este creată, menţinută şi folosită de către grupul uman
(Cooperrider, DL, Srivatsva 1987., apud Cojocaru D. 2004, 2).
Dezvoltare organizaţională în versiunea apreciativă are la
bază o analiză semiotică a metadiscursurilor organizaţiei. În
fiecare astfel de organizaţie indivizii îşi creează un set de poveşti
care se reunesc în ceea ce se numeşte cultura organizaţională.
Lectura acestor poveşti în termeni apreciativi vizează accentuarea
elementelor de succes, a momentelor de apreciere şi valorizare a
semnificaţiilor personale, a experienţei organizaţionale. Cultura
unei organizaţii este legată de astfel de momente de succes,
oameni remarcabili, momente de valorizare când gradul de
satisfacţie a indivizilor componenţi ai organizaţiei, modele şi
momente de succes din viaţa organizaţiei ce se doresc a fi
transmise în activitatea ulterioară a organizaţiei.
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2. Etapele anchetei apreciative
Etapa I. (DISCOVERY) este faza de identificare a
“poveştilor” pozitive şi răspândirea lor în organizaţie. Punctul de
plecare al anchetei este selectarea temelor afirmative/pozitive;
pornind de la ipoteza că organizaţia evoluează în direcţia pe care
o studiază, alegerea temelor de cercetare este semnificativă şi
strategică; temele sunt stabilite în termeni afirmativi şi trebuie să
fie legate de domeniul în care organizaţia vrea să evolueze şi, deci,
unde ele pot fi amplificate. Van der Haar consideră că în această
etapă se realizează aprecierea asupra ceea ce dă viaţă şi energie
indivizilor din organizaţie. Este o etapă a analizei poveştilor
afirmative (pozitive) relatate de indivizi asupra experienţei lor
organizaţionale fiind nucleul schimbării pozitive (Haar 2002: 53).
Această etapă este una de mare angajament fiind utilizate metode
precum: interviul apreciativ, focus grupul apreciativ, interviul
structurat etc. Cojocaru atrage atenţia asupra importanţei etapei
pornind de la ipoteza că organizaţia evoluează în direcţia în care
este cercetată (2005:52). La nivelul acestei etape analiza nu vizează
exclusiv elementele de pozitivitate ci lectura experienţelor
fundamentale ale indivizilor, extrăgându-se din acestea elementele
de pozitivitate şi de succes şi focalizând interviul către acestea.
Prezentarea unor probleme de către subiecţi nu este blocată într-o
manieră directivă ci mai degrabă analizată sub aspectul unei
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provocări metodologice şi chestionării asupra unor poveşti de
succes în situaţii similare transferabile în situaţia indicată.
Etapa a II-a (DREAM). Van der Haar subliniază importanţa
gândirii alternative a depăşirii limitelor “ieşire din cutie” prin
crearea unor viziuni apreciative asupra viitorului pe baza
istoricului organizaţiei şi a prezentului (Haar 2002:54). Rezultatele
interviurilor apreciative de la faza anterioară sunt utilizate într-o
nouă serie de interviuri individuale sau de grup pentru a se crea o
zonă de convergenţă sau de transparenţă comunicaţională
(în terminologia utilizată de noi pentru a defini elementele unei
epistemologii transmoderne). Bernie Carter susţine că etapa de
dreaming sau (construirea visului) adoptă o serie de imagini
creatoare şi afirmative asupra viitorului bazate pe o gândire de
tipul “înafara graniţelor” (2007: 48). Interviul conţine elemente de
provocare simbolice pornind de la experienţele valoroase şi de
succes din organizaţie cu rol aspiraţional şi transformativ.
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