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Rezumat
Unlike children and teenagers, adults have many responsibilities so that they must balance against the
demands of learning. Because of these responsibilities, adults have barriers against participating in
learning. Some of these barriers include lack of time, money, confidence, or interest, lack of
information about opportunities to learn, scheduling problems, "red tape," and problems with child care
and transportation. An effective adult instruction involves understanding characteristics of adult
learners:autonomous and self-directed, goal-oriented, relevancy-oriented., practical, focusing on the
aspects, need to be shown respect.
1. ADULŢII CA ELEVI
Cea mai importanta parte a activităţii de instructor este de a înţelege cum învaţă elevii-adulţi,
comparativ cu adolescenţii şi copiii, aceştia având nevoi şi cerinţe diferite ca elevi. Adulţii îndeplinesc
o multitudine de roluri: la locul de muncă, în familie, în activităţile sociale sau voluntare. Prin
angajarea în mai multe roluri sociale ţi uneori chiar şi profesionale apr anumite bariere sau inerţii în
priveşte schimbarea prin învăţare.
În ciuda acestor adevăruri, specialiţtii în educaţia adulţilor au evidenţiat aspecte deosebit de utile în
instruirea adulţilor, printre aceştia fiind de amintit Malcom Knowles, cel care a identificat următoarele
caracteristici ale adulţilor-elevi.
adulţii sunt autonomi şi independenţi. Simt nevoia să fie liberi în a se exprima, profesorul
joaca rolul de facilitator al învăţării. Doresc să obţină o perspectivă de ansamblu asupra
tematicilor studiate. În mod special au nevoie să-şi asume responsabilitate pentru prezentările în
grup şi chiar cea de conducere a grupului.
2. adulţii au acumulat experienţă de viaţă şi cunoştinţe care includ activităţi profesionale,
responsabilităţi de familie şi educaţia anterioară. Simt nevoia să stabilească conexiuni între
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noua învăţare şi cunoştinţele de bază, din acest motiv trebuie recunoscută valoarea experienţei
în învăţare.
adulţii sunt orientaţi spre un scop. Atunci când participă la un curs vor să ştie ce obiectiv vor
atinge.
adulţii sunt orientaţi spre relevanţă. Trebuie să înţeleagă raţiunea de a învăţa ceva. Învăţarea
trebuie să aibă o aplicaţie practică.
adulţii sunt practici, atenţi la aspectele lecţiei care le sunt utile. Ei pot să nu fie interesaţi de
cunoştinţele în sine.
ca orice elev, adulţii simt nevoia să fie respectaţi, iar instructorii trebuie să le recunoască că
experienţa lor este valoroasă.

Diferenţele între elevii-copii şi cei adulţi se remarcă în cele maiimportante variabile ale procesului de
instruire: formare concetelor teoretice, experienţele dee învăţare, fundamentarea pregătirii lor, relevenţa
învăţării pentru ambele categorii de elevi, curriculum, strategiile de planificare, designul fiecărei lecţii,
activităţile/experienţele de învăţare şi evaluarea (vezi tabelul de mai jos)
Diferenţe între învăţarea la elevi şi la adulţi
Adaptat după Malcolm Knowles: The Adult Learner: A Neglected Species (1984).
Premise:
Copii
Adulţi:
Conceptele elevului Dependent
Independent, auto-direcţionat
Experienţa elevului Inconsecventă
Bogată în resursele învăţării
Pregătirea elevului Bazată pe dezvoltarea fizică, mentală
Bazată pe nevoia de învăţare
şi socială
Relevanţa
Aplicaţii ulterioare
Aplicaţii imediate
Mediul curricular
Centrat pe subiect, orientat spre
Centrat pe probleme, colaborativ,
autoritate, formal, competitiv
informal, individual
Planificarea
De către profesor
Mutuală
Stabilirea nevoilor
De către profesor
Mutuală şi auto-diagnostic
educaţionale
Designul lecţiei
Secvenţială pe disciplina predată,
Secvenţială pe nevoi, concentrată pe
concentrată pe conţinut
probleme
Activităţi
Transmiterea informaţiei
Tehnici experienţiale
Evaluarea
De către profesor
Mutuală
2. MOTIVAREA ADULŢILOR-ELEVI
Un alt aspect al învăţării este motivaţia, la adulţii elevi remarcându-se cel puţin şase factori ca
motivatori ai învăţării:
 relaţiile sociale: noi prieteni, satisfacea nevoii de asociere sau de afiliere la grup;
 expectaţiile externe: să se conformeze instructajului altei persoane, unei alte autorităţi formale,
de a îndeplini aşteptările sau recomandărilor unei autorităţi formale;
 starea de bine social (interes social): să-şi îmbunătăţească abilitatea socială la locul de muncă;
 dezvoltarea personală: să realizeze un status socio-profesional mai înalt sau să ştie să se
confrunte cu competitorii;
 stimularea: să depăşească plictiseala, să îşi ofere o pauză rutinii muncii şi să-şi ofere un
contrast prin alte detalii ale vieţii;
 interesul cognitiv: să înveţe de dragul învăţării, să caute noi informaţii de dragul informaţiilor.
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Factorii motivatori se pot, uneori transforma în bariere ale învăţării. Cele mai frecvente motivaţii nu se
referă însă la învăţarea în sine, ci le cerinţele locurilor de muncă, aşa cum ar fi cerinţe de a avea noi
licenţe sau competenţe ce le condiţionează promovarea, menţinerea sau îmbunătăţirea vechilor abilităţi,
nevoia de a se adapta la schimbări de la locurile de muncă, sau de necesitatea de a învăţa pentru a se
conforma directivelor firmei sau companiei. Cel mai bun mod de a motiva studenţii adulţi este pur şi
simplu pentru a-şi consolida aptitudinile şi pentru reduce barierele/inhibitorii învăţării. O strategie de
succes include studenţii adulţi care prezintă relaţia dintre instruire şi de aşteptat o promovare.
În asigurarea învăţarea adulţilor trebuie să se ia în consideraţie atru elemente critice: motivarea,
reîntărirea pozitivă şi negativă, retenţia şi transferul.
Motivarea are în vedere recunoaşterea participantului că are nevoia de informaţii suplimentare care îi
sunt utile în evoluţia sa profesională. Profesorii pot motiva elevii prin mai multe mijloace: (a) stabilirea
unei relaţii de prietenie, unei atitudini deschise, a unei atmosfere din care să rezulte că participanţii vor
fi ajutaţi să înveţe; (b) stabilirea unui nivel corespunzător de tensiune: dacă obiectivele învăţării sunt
prea uşoare sau deosebit de abstracte atunci creşte considerabil stresul. Nivelul tensiunii trebuie să fie
astfel modificat pentru a satisface nivelul obiectivului educaţional; (c) proiectarea unui nivel adecvat de
dificultate. Gradul de dificultate trebuie să fie o provocare destul de mare pentru a participanţi, dar nu
aşa de mare, încât să devină o frustrare prin supraîncărcarea de informaţii;(d) participantii au nevoie de
cunoştinţe specifice şi feedback specific, nu unul general; (f) orice participant la procesulde învăţare
simte nevoia de o recompensă pentru învăţare, nu neapărat materilă ci o argumentaţie a beneficiilor de
în urma experienţelor de învăţare.
Reîntărirea este absolut necesară în procesul de învăţare-predare fiind o modalitate eficace de a
încuraja sau modela comportamente corecte sau performanţe aşteptate. Reîntărirea pozitivă este utilizat
frecvent cînd preofesorii au de predate abilităţi/cunoştinţe/aptitudini cu totul noi. Reîntărirea negativă
este utilă în încercarea de a schimba modurile de comportament. Când profesorii încearcă să modifice
concepţii/comportamente sau practici vechi, atunci se aplică atât tehnici de reîntărire pozitive, cât şi
negative. Reîntărirea trebuie să fie parte a procesului de predare-invatare pentru a se asigura
comportament correct, şi implict atinggerrea obiectivului educaţional proprus.
Retenţia. Studenţii-adulţi trebuie să reţină informaţiile din clasă, pentru a beneficia de învăţare.
Activitatea de instructorse finalizează numai atunci cans s-au asigurat că au fost reţinute informaţiile
predate de către participanţi. Retenţia sau memoria acestora este direct dependentă de sensul sau scopul
informaţiilor cu activitatea lor de zi cu zi, de înţelegerea, interpretarea şi de caracterul aplicativ al
informaţiilor. Gradul de retenţie este direct afectat de învăţarea iniţială, adică participanţii nu vor reţine
informaţiile care iniţial nu au fost bine înţelese sau învăţate. De asemenea, reţininerea informaţiilor este
afectată de valoarea lor de practică. Educatorii ar trebui să acorde o atenţie crescută retenţiei şi
caracterului aplicativ al noilor cunoştinţe..
Transferul. Transferul de învăţării este rezultatul formării profesionale - adică capacitatea de a utiliza
informaţiile predate în cursul dar într-o nouă situaţie. Ca şi în reîntărirea, există două tipuri de transfer:
pozitivă şi negativă. Transferul pozitiv, ca şi reîntărirea pozitivă, se produce atunci când participanţii
folosesc un comportament învăţat la curs. Transferul negativ, din nou, ca şi reîntărirea negativă, se
produce atunci când participanţii nu fac ceea ce li s-a spus să facă, ceea ce conduce la rezultate nedorite
în urma experienţelor de învăţare. Cel mai frecvent, transferul apare în următoarele situaţii:
 •Asociaţia - participanţii pot asocia informaţiile noi cu ceva deja cunoscut.
 •Similitudinea - informaţiile sunt similare cu materialele pe care participanţii le ştiu deja; addică
o revizuirea logicăa unui model sau concepţii.
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Nivelul originalităţii materialului de învăţat – cu cât este mai ridicat cu atât este mai mare
originalitatea participanţilor.
Elemente critice de învaţat – informaţiile extrem de benefice (critice) pentru munca desfăşurată
sunt mai corect trasferate.

3. STILURI DE ÎNVĂŢARE LA ADULŢI
Analiza dimensiunilor psihologice, sociale şi fiziologice ale procesului educaţional au condus la
investigarea stilurilor preferate de învăţare. Modelele teoretice elaborate în acest domeniu au pornit de
la premisa că oamenii îşi construiesc anumite filtre în funcţie de care îşi orientează relaţiile cu lumea
înconjurătoare, inclusiv cu educaţia. Astfel de filtre sunt sensibil influenţate de o multitudine de factori
(vârsta, maturitatea psihologică şi fiziologică, experienţa, psihodinamica internă etc) şi conduc la un
mod unic de raportare faţă de cunoaştere şi propria performanţă. La baza clarificarii stilurilor de
invatare au fost caracteristicile celui care invata (proprietatile, atributele, insusirile) care ii afecteaza in
mod diferit performantele invatarii. Se impune o definire a termenilor, chiar daca acestia sunt
discutabili.
"Stilul de învăţare" se referă la o strategie mentală sau comportament frecvent aplicat de în situatiile de
învăţare, construit în funcţie de propriul potenţial, mai ales în context educational. "Stilul cognitiv" este
considerat ca fiind o strategie sau comportament mental regulat, aplicat de un un individ in rezolvarea
problemelor, elaborat in functie de propriul potential. Evident, stilul cognitiv poate afecta invatarea,
mai ales in situatiile de examinare, dar in mod logic este diferit de modul in care se incearca sau se
prefera sa se invete o tema.
Problema stilurilor de invatare atrage dupa sine pe aceea a diferentelor individule si a
clarificarii comportamentului profesorului intr-o clasa eterogena de elevi/studenti. Daca acceptam ca
elevii sunt diferiti sau abordeaza diferit materalul de invatat, atunci trebuie sa acceptam ideea ca unii
elevi se vor descurca mai bine cu acelasi material de invatat decat altii si, de asemenea, ca elevi diferiti
vor beneficia diferit din acelasi material de invatare.
Un stil de invatare este un stil preferat de a invata. Atunci cand exista o corespondenta intre stilul de
invatare al elevului si cel de predare al profesorului, elevul intelege mai bine materialul predat si are o
atitudine mai deschisa fata de curs. Cu toate acestea nu exista un acord total in ce priveste masura in
care stilul de invatare al elevului afecteaza abilitatea lui de a invata. Ceea ce numesc unii stiluri de
invatare, altii le-au etichetat drept „control cognitiv”, „stil cognitiv” sau „tip de personalitate”. Numai
pentru simplitatea termenului vom folosi “stiluri de invatare”.
Daca presupunem ca exista si pot fi masurate stilurile de invatare atunci se pune probleme ce ar trebui
sa faca un instructor! Esista trei modalitati de abordare a stilurilor de invatare si a instruirii:
1. identificarea stilulului personal de invatare al unei persoane si adaptarea instruirii conform
calitatilor si preferintelor persoanei. Profilul elevului poate fi dezvoltat prin folosirea catorva
instrumente de invatare.
2. identificarea stilul personal de invatare al unei persoane si oferirea unei instruiri opusa
preferintelor, cu scopul de intari slabiciunile sau defectele elevului. Esista multe controverse in
aceasta privinta si aceasta abordare trebuie folosita cu precautie.
3. utilizarea, pe tot parcursul cursului/lectie, a unor metode de intruire si materiale didactice diferite.
Acest ultim tip incearca sa se adresese oricarui tip de elev, presupunand ca fiecare cursant va descopri
ceva interesant in curs. Scopul acestei metode, “aceeasi masura se potriveste tuturor”, este atingerea
obiectivelor instructionale redefinite. Cel mai important lucru este includerea, pe cat este posibil si
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practic, a mai multor metode diferite. Ipoteza este ca daca activitatea de invatare nu se potriveste
stilului personal de invatare, persoana este destul de experimentata ca sa fie capabila sa compenseze.
Desi, cea de-a treia metoda este clar cea mai practica, deşi sunt momente cand prima abordare este mai
importanta. Cand? Pentru a ajuta elevul care are dificultati, evaluind stilul sau personal si revizuind o
parte a instruirii pentru a corespunde acestui stil. Este un ajutor deosebit pentru acei elevi care se
considera greoi sau stupizi, dar de fapt, inteligenta lor nu este o problema reala. O necorespondenta
intre stilul elevului si cel al profesorului poate genera probleme, cum ar fi intre preferinta elevilor
pentru o munca independenta si lectura iar a profesorului pentru proiecte realizate in grup. Daca un
elev pare sa nu invete, se poate ca stilul sau de invatare sa fie opus celui de predare. O alta situatie in
care identificarea stilurilor de invatare este utila apare atunci cand elevii devin constienti de stilul
fiecaruia si de diferentele dintre ei. Este o informatie utila in planificare activitatilor de grup sau a
invatarii prin colaborare.
Exista mai multe clasificari, explicatii si caracterizari ale stilului de invatare, dintre care vom analiza
modelul lui David A. Kolb despre invaţare experientiala, care are în accepţia autorului două sensuri:
1. tipul de invaţare prin care elevul are sansa de a achiziţiona si aplica cunostinţe, deprinderi si
atitudini intr-un cadru relevant si imediat. Este tip de invatare utilizat in institutii de invatamant
si aplicat in programele de formare a asistentilor sociali, profesorilor sau in anumite domenii de
studiu (geografia, biologia, chimia etc).
2. tipul de educatie care rezultă din participarea directă la evenimentele vietii (Houle,1980). De
data aceasta, invatarea nu mai este sponsorizata de institutii educationale formale, ci chiar de
catre cei care participa la procesul invatarii care se obtine in urma unei reflectari asupra
experientei de zi cu zi, fiind modul prin care invatam cei mai multi dintre noi.
In teoria lui Kolb exista doua aspecte remarcabile: a) folosirea experientei concrete, “aici si acum”,
pentru a testa ideile noi si b) utilizarea feedback-ului pentru a schimba practicile si teoriile. Sintagma “a
invata din experienta” inseamna in realitate a invata din reflectarea asupra experientei, prin
transformarea experientei in invatare, subliindu-se faptul ca fara o reflectare asupra experientei, elevii
pot face aceleasi greseli.
Kolb, D.A.: Ciclul invatarii
(Dupa Smith, M.K. 2001)

Experienta concreta
(1)

Experienta concreta
(4)

Observare si reflexie
(2)

Formarea conceptelor
abstracte (3)

Fig.1. KolbD.A. Ciclul învăţării
Esenta modelului celor patru stadii realizat de Kolb este descrierea ciclului invatarii, in care experienta
este trasformata prin reflectare in concepte, care la randul lor devin un ghid in experimentarea activa si
in alegerea experientelor noi. Cele patru stadii (EC - experienta concreta, OR - observatia reflexiva, CA
- conceptualizare abstracta si EA - experimentarea activa), urmeaza unul altuia, ca intr-un cerc, in care
invatarea poate incepe in oricare din puncte, cu conditia sa se parcurga toate cele patru etape.
„Teoria invatarii experientiale” subliniaza importanta activitatilor experientale, asa cum este practica
scolara sau sedintele de laborator, dar nu ca forme prioritare ale invatarii. Numai prin parcurgerea de
catre cel are invata a fiecarui stadiu se asigura legatura efectiva dintre fiecare stadiu.
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Explicaţiile lui Kolb se concentrează în două axe conceptuale (“abstract-concret si “activ-reflexiv”) şi
patru preferinţe individuale:
1. doua axe: “abstract-concret si “activ-reflexiv”. Cele doua dimensiuni corespund celor doua
modalitati majore prin care invatam: in primul rand, perceptia distantei (a “golului cognitiv”)
fata de noua experienta/informatie si, in al doilea rand, prin procesarea sau transformarea a ceea
ce percepem. Ne dam seama de distanta fata de noua experienta prin intermediul simturilor sau
afectelor, de la un tip de gandire concreta spre unul de tip abstract. Pentru a intelege ceea ce am
perceput este nevoie de o transformare care are loc printr-o experimentare activa (a face) si
observare reflexiva ( a observa).
2. patru preferinte diferite care pot fi metode diferite de invatare: a face (experimentare activa), a
urmari (observatie reflexiva), a simti (experienta concreta), a gandi (conceptualizare abstracta).
Din combinatia preferintelor noastre rezulta patru stiluri diferite de invatare, care mai pot fi si
metode diferite de invatare: activ (preferinta pentru a face si a simti sau concret-activ), reflexiv
(a urmari si a face sau concret-reflectiv), teoretician (a urmari si a gandi sau abstract-reflectiv)
si pragmatic (a gandi si a face sau abstract-activ).
KOLB: STILURILE DE INVATARE
Experienta concreta

Acomodanti
Experimentare
activa

Divergenti

PROCES CONTINUU

Convergenti

Observatie
reflexiva

Asimilatori

Conceptualizare abstracta

Fig.2. KolbD.A. Stiluri de învăţăre

4. CONCLUZII
Cunoaşterea caracteristicilor adulţilor-elevi, a motivaţiei învăţării lor precum şi a stilurilor de învăţare
conduc la aplicarea a patru principii relevante în educaţia adulţilor:
1. Programele de învăţare pentru adulţi ar trebui să valorifice experienţa anterioară a participanţilor.
2. Programele de învăţare pentru adulţi trebuie să se adapteze la limitele impuse de vârsta adulţilorelevi.
3. Adulţi ar trebui să fie provocaţi/stimulaţi pentru a ajunge la stadii de dezvoltare personală mai
avansate.
4. Adulţi ar trebui să aibă posibilitatea de a alege programele de învăţare corespunzătoare aspiraţiilor
lor.
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