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CENTRARE PE ELEV1 
- atribut fundamental al paradigmelor educaţionale care îşi 
structurează demersul în dependenţă de o anumită caracteristică a 
relaţiei elev-proces sau/şi elev-conţinut, în opoziţie cu paradigmele 
tradiţionale cu centrarea pe profesor 

Poziţii de luare în evidenţă a a unor caracteristici ale elevilor 
pot fi urmărite până în antichitate, dar abia în secolul trecut începe 
să se prefigureze conceptul de ”centrare pe elev” în opoziţie cu 
“centrarea pe profesor”: Carl ROGERS, promotorul lui “client 
centered counseling”, introduce această abordare în teoria educaţiei, 
dar i se asociază  şi poziţii ale altor pedagogi sau psihologi – 
FRÖBEL, PIAGET, Malcom KNOWLES. 
 Abordată de pe diverse poziţii (filosofice, psihologice, socio-
pedagogice, instituţionale, empiriste, pragmatice etc.), problematica 
CPE - dinamizată, pe de o parte, de rezultatele cercetărilor de 
psihologie şi psihofiziologie şi, pe de altă parte, de posibilităţile/ 
strategiile noi apărute în zona de intersecţie om-computer – 
reprezintă un evantai larg de faţete, cu specificităţi „locale”, dar şi 
cu trăsături comune.  

Din literatura domeniului se desprind următoarele trăsături 
caracteristice generale ale CPE:  a) participarea activă a elevilor/ 
studenţilor (e/s) la construirea propriei cunoaşteri; b) e/s îşi 
construiesc cunoaşterea pe baza cunoştinţelor şi deprinderilor avute; 
c) e/s înţeleg expectanţele şi sunt încurajaţi să folosească 
autoevaluări ale progresului propriu; d) e/s lucrează în colaborare; 
e) e/s decid asupra componenţei grupurilor şi a modului de lucru  f)  
e/s îşi monitorizează propriul demers de învăţare pentru a înţelege 
cum se construieşte cunoaşterea şi pentru a-şi  dezvolta strategii de 
învăţare; g) e/s au o motivaţie intrinsecă pentru atingerea scopurilor 
pe care şi le-au propus; h) activitatea e/s reprezintă o învăţare 
autentică; i) pentru e/s învăţarea reprezintă o căutare activă a 
sensului; j) profesorii recunosc existenţa unor stiluri diferite de 
învăţare; k) profesorii îi ajută pe e/s să depăşească dificultăţile 
formulând întrebări pentru a-i orienta spre soluţia corectă.  
                                                           
1 Revista de pedagogie, 2007, 1-6, pp. 17-20. 
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 Puse în faţa eficienţei scăzute a învăţământului tradiţional cu 
centrarea pe profesor/pe predare, unele state au întreprins acţiuni de 
amploare pentru a reorienta politicile educaţionale şi practica 
şcolară. Astfel, în anii ’90, American Psychological Association în 
parteneriat cu Mid-continent Regional Educational Laboratory 
elaborează, la cererea Preşedintelui SUA,  un important studiu – 
Learner-Centered Psychological Principles: A Framework for 
School Redesign and Reform. Principiile enunţate în acest studiu 
reprezintă o viziune ideală bazată pe experienţa acumulată şi 
integrează rezultatele pertinente din mai multe domenii ale 
psihologiei (psihologia clinică, experimentală, socială, organi-
zaţională, a dezvoltării umane), educaţiei, sociologiei, antropologiei 
şi filosofiei.  
 Prima formă (1993) cuprindea 12 principii; în 1997 apare  o 
formă revizuită cu subtitlul „Revision prepared by a Work Group of 
the American Psychological Association’s Board of Educational 
Affairs (BEA)” în care numărul principiilor ajunge la 14; ele se 
referă la elev şi la procesul de învăţare, relevând factorii interni care 
ţin de elev şi sunt sub controlul acestuia, dar ţin cont şi de factorii 
externi (de mediu sau context) care interacţionează cu factorii 
interni. Principiile sunt structurate în patru grupe: 

A. Factori cognitivi şi metacognitivi: 
1. Natura procesului de învăţare. Învăţarea unor teme 

complexe este mai eficientă în prezenţa unui proces intenţional de 
construire a înţelesului din informaţie şi experienţă. E/S 
performativi sunt activi, orientaţi spre atingerea scopului, auto-
reglatori, asumându-şi răspunderea pentru progresul în învăţare. 

2. Obiectivele procesului de învăţare. În timp, având suport şi 
ghidare a instruirii, e/s performativ îşi poate crea reprezentări 
semnificative şi coerente ale cunoaşterii. Natura strategică a 
învăţării le solicită e/s orientarea spre scop. Pentru a construi 
reprezentări utile ale cunoaşterii şi pentru a-şi însuşi strategiile de 
gândire şi învăţare necesare învăţării continue, e/s trebuie să-şi 
genereze şi să-şi urmărească scopuri relevante pentru persoana lor. 
Educatorii îi pot ajuta în prefigurarea unor obiective ale învăţării, 
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consistente atât cu aspiraţiile şi interesele personale, cât şi cu cele 
educaţionale. 

3. Construirea cunoaşterii. E/S performativ poate lega noua 
informaţie  cu cunoaşterea existentă de o manieră inteligibilă. 
Natura acestor legături poate lua o varietate de forme, cu ar fi adiţia, 
modificarea sau reorganizarea cunoaşterii sau deprinderilor 
existente. Educatorii îi pot ajuta pe e/s în obţinerea şi integrarea 
cunoaşterii prin diverse strategii care s-au dovedit a fi eficiente.  

4. Gândirea strategică. E/S performativ poate crea şi utiliza 
un repertoriu de strategii de gândire pentru atingerea unor 
obiective complexe ale învăţării. Rezultatele învăţării pot fi 
amplificate dacă educatorii îi ajută pe e/s în dezvoltarea, aplicarea şi 
evaluarea acestor strategii. 

5. Gândirea despre gândire. Strategiile de ordin superior 
pentru selectarea şi monitorizarea operaţiilor mentale facilitează 
gândirea critică şi creativă. E/S performativi pot reflecta asupra 
modului în care gândesc şi învaţă, cum formulează obiective ale 
învăţării sau performanţe de atins, cum selectează strategii sau 
metode de învăţare adecvate, şi cum îşi monitorizează progresul 
spre aceste obiective. În plus, ei ştiu ce să facă dacă apare o 
problemă sau dacă nu progresează suficient spre scop. Utilizarea 
unor metode specifice pentru dezvoltarea acestor strategii 
metacognitive poate contribui la sporirea responsabilităţii personale 
a e/s pentru învăţare şi, implicit, la sporirea eficienţei acestui 
proces. 

6. Contextul învăţării. Învăţarea este influenţată de factori 
ambietal, încluzând  cultura, tehnologia şi practicile instrucţionale. 
Înfluenţele culturale sau de grup pot avea impact asupra multor 
variabile relevante (motivaţie, orientare spre învăţare, modalităţi de 
gândire). Tehnologiile şi practicile instrucţionale  trebuie să fie 
adecvate pentru nivelul cunoaşterii, abilităţilor cognitive şi 
strategiilor de gândire şi învăţare ale e/s.  

B. Factorii motivaţionali şi afectivi: 
1. Influenţele motivaţionale şi emoţionale asupra învăţării. Ce 

şi cât se învaţă se află sub influenţa motivaţiei e/s. Motivaţia, la 
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rândul său, este influenţată de stările emoţionale, convingerile, 
interesele şi scopurile, precum şi de modul de gândire al 
individului. Emoţiile pozitive (de ex., curiozitatea) intensifică 
motivaţia şi facilitează învăţarea şi performanţa. Emoţiile negative 
intense (de ex., anxietatea, panica) elimină motivaţia, interferează 
învăţarea, contribuie la realizarea unor performanţe slabe. 

2. Motivaţia intrinsecă pentru învăţare. Creativitatea, 
gândirea în  stadiile  superioare de dezvoltare şi curiozitatea 
naturală contribuie la motivaţia pentru învăţare. Motivaţia 
intrinsecă este stimulată de sarcini marcate de noutate şi dificultate 
optimă, pertinente  pentru e/s. Curiozitate, gândirea flexibilă, 
penetrantă  şi creativitatea reprezintă indicatorii majori ai motivaţiei 
intrinseci pentru învăţare; aceasta este facilitată de sarcini pe care 
e/s le percep ca interesante, corelate în complexitate şi dificultate cu 
abilităţile e/s şi pe care aceştia consideră că le pot rezolva. 

3. Efectele motivaţiei asupra efortului. Achiziţia cunoaşterii 
şi deprinderilor complexe solicită un efort prelungit al e/s şi o 
practică ghidată. Efortul reprezintă un alt indicator major al 
motivaţiei pentru învăţare. Educatorul trebuie să faciliteze 
menţinerea motivaţiei prin strategii de impulsionare a efortului e/s, 
strategii ce includ activităţi de învăţare semnificative, cu practici 
care amplifică emoţiile pozitive şi motivaţia intrinsecă pentru 
învăţare, precum şi metode pentru intărirea percepţiei referitoare la 
relevanţa personală a sarcinii. 

C. Factori  ai dezvoltării şi sociali. 
1. Influenţe ale dezvoltării asupra învăţării. Pe măsură ce 

individul se dezvoltă, pentru învăţare apar diferse 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 
e/s, precum şi modul în care aceştia interpretează experienţa vieţii 
sunt afectate de şcolarizarea precedentă, familie, cultură şi 
comunitate. Conştientizarea şi înţelegerea diferenţelor de dezvoltare 
între copiii cu sau fără dizabiliotăţi emoţionale, fizice sau 
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intelectuale poate facilita crearea unui context optim pentru 
învăţare. 

2. Influenţe sociale asupra învăţării. Învăţarea este 
influenţată de interacţiuni sociale, relaţii interpersonale şi 
comunicarea cu ceilalţi. Învăţarea poate fi ameliorată când e/s are 
oportunitatea de a interacţiona şi colabora cu alţii la sarcina de 
lucru. Demersurile de învăţare care permit interacţiuni sociale şi 
respectă diversitatea, încurajează gândirea flexibilă şi competenţa 
socială. 

D. Diferenţe individuale. 
1. Diferenţe individuale  în învăţare. E/S au strategii, 

abordări şi  capacităţi diferite de învăţare, rezultat al experienţei 
anterioare şi eredităţii.  Educatorii trebuie să fie sensibili la 
diferenţele individuale şi să aibă în vedere percepţiile e/s în măsura 
în care aceste diferenţe sunt acceptate. 

2. Învăţare şi diversitate. Învăţarea este mai eficientă dacă se 
au în vedere diferenţeledinte e/s în plan lingvistic, cultural şi social. 
Limba, etnia, rasa, convingerile şi statutul economic pot influenţa 
învăţarea. Dacă e/s percep că diferenţele în abilităţi, background, 
cultură şi experienţă sunt respectate şi valorificate în sarcinile de 
învăîţare şi contexte, sporeşte nivelul motivaţiei şi randamentul 
învăţării. 

3. Standarde şi  evaluare. Stabilirea unor standardesuficient 
de ridicate şi provocatoare, precum şi evaluarea e/s ca şi a 
progresului învăţării – incluzând evaluarea diagnostică, a prosului 
şi a produsului – reprezintă o parte integrală a procesului de 
învăţare. Evaluarea oferă o informaţie importantă atât educatorului, 
cât şi e/s în toate stadiile procesului de învăţare. Evaluarea pe 
parcurs a înţelegerii de către e/s a materialului curricular poate oferi 
un feedback valoros atât pentru e/s, cât şi pentru profesor cu privire 
la progresul făcut în direcţia obiectivelor propuse. 

Transpunerea acestor principii în practica educaţională 
presupune un ansamblu de măsuri extrem de complex, plurinivelar, 
implicând decizii la nivelul politicii educaţionale, curriculumului, 
mijloacelor de învăţământ şi, mai ales, reprofesionalizării psiho-
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pedagogice a educatorilor într-o viziune în concordanţă cu 
capacităţile solicitate de activităţile specifice noilor roluri.  
 Studiile şi rapoartele de cercetare publicate în ultimii ani scot 
în evidenţă un evantai extrem de larg de abordări concrete ale CPE 
la nivelul practicii educaţionale – comparativ cu centrarea pe 
profesor, structură specifică a demersului, controlul demersului de 
învăţare, (auto)evaluarea, motivaţia învăţării, construirea 
cunoaşterii, autonomia e/s, interacţiunea e/s-profesor, stilul de 
învăţare, metacogniţia, specificitatea softului educaţional, rolul 
consilierului şcolar, regândirea pregătirii viitoarelor cadre didactice 
şi a managerilor etc. 
 Din aceste studii şi rapoarte rezultă că CPE reprezintă o 
abordare eficientă (S.J. LEA et alii, 2003); în acelaşi timp, se 
subliniază faptul că principiul individualizării nu poate merge la 
extrem, întrucât nu poate fi creată o abordare specifică pentru cazuri 
unice (B. SIMON, 1999). 

→ aptitudini; curriculum centrat pe dezvoltarea gândirii; dezvoltare 
cognitivă; diferenţe individuale; gândire laterală; inteligenţă emoţională;  
inteligenţe multiple;  învăţare umană  
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