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           Ca urmare a cercetărilor începutului de secol XXI în materie de  pedagogie aplicată, a 
apărut un nou concept, Visible Learning, care încearcă să pună cap la cap şi una lângă alta 
activitatea profesorilor şi a comunităţilor de elevi, indiferent de nivelul de învăţare. 

Acest concept se referă la atributele de bază ale şcolarizării de succes şi nu pune în discuţie 
programele sau echipamentele şcolarizării, ci,  mai degrabă, se axează pe caracteristicile 
şcolarizării care au cel mai mare impact în procesul de învăţare, adică atributele care fac 
învăţarea vizibilă, pentru a putea spune că ,,şcoala este dotată cu învăţare vizibilă”.  

John Hattie, profesor şi cercetător, formator a peste 3000 de profesori din peste 1000 de şcoli, 
majoritatea din Noua Zeelandă şi Australia, a efectuat peste 800 de metaanalize care au stat la 
baza editării lucrării Visible Learning , în 2009. 

Lucrarea se constituie într-o poveste despre puterea  şi influenţa profesorilor şi a feedback-
ului în învăţare, construind un model de învăţare şi  înţelegere foarte modern.  

 

   Principii după care funcţionează  învăţarea vizibilă 

      1. În primul rând, aspectul ,,vizibil” se referă la a face învăţarea elevilor vizibilă pentru 
profesori, aceştia putând identifica atributele care fac  observabil progresul în învăţarea elevilor 
(ce anume trebuie făcut pentru ca rezultatele bune şi foarte bune, sau cele mai puţin bune ale 
elevilor să se vadă foarte repede şi foarte clar). 

      2. În al doilea rând, aspectul ,,vizibil” presupune că toţi din şcoală  (elevi, profesori, 
directori) trebuie să cunoască într-un mod vizibil impactul pe care-l au asupra învăţării (fiecare 
dintre cei trei factori trebuie să cunoască, să identifice fără      efort acţiunile celorlalti, dar să fie 
conştienţi de acţiunile proprii pentru progresul tuturor). 

        3. În al treilea rând, aspectul ,,vizibil” se referă la a face predarea vizibilă elevilor, astfel 
încât ei să înveţe să devină propriii lor profesori.  

Putem spune că acest aspect este scopul esenţial al învăţării vizibile. 



         Cadrele didactice trebuie să fie mai atente la posibilităţile fiecărui elev, la dorinţele de 
învăţare, la capacităţile intelectuale şi, prin toate acţiunile didactice, să determine elevii să-şi 
dorească mai mult, să caute singuri cunoaşterea sub toate formele, să fie ei înşişi profesorii de  
care au nevoie şi astfel învăţarea să devină      permanentă, pe   tot parcursul vieţii.  

          John Hattie a descoperit că cele mai de efect 10 influenţe legate de realizările unui elev 
sunt:  

- Autoevaluare 

-  evaluarea formativă 

-  claritatea explicaţiilor profesorilor (coerenţă)  

-  învăţare reciprocă 

-  Feedback 

-  relaţia elev-profesor  

- strategii meta-cognitive  

- auto-verbalizare/a pune şi a-şi pune întrebări 

-  dezvoltarea profesională continuă a profesorului 

- învăţarea prin problematizare (învăţarea prin rezolvarea problemelor).  

                           CONCLUZIA ESTE CĂ: 

Principiul acestui curent este predarea şi învăţarea vizibilă.  

Când predarea e vizibilă, elevii ştiu ce să facă şi cum să facă. 

Când învăţarea e vizibilă, profesorul ştie dacă elevul a învăţat. 

Predarea şi învăţarea sunt vizibile atunci când obiectivul învăţării a fost atins.  

Şi profesorul şi elevul conlucrează pentru atingerea acestui obiectiv, dau feedback şi constată 
dacă obiectivul a fost atins.  

          Dovezile arată că cele mai bune efecte asupra procesului de învăţare apar nu doar atunci 
când elevii devin propriii lor profesori (prin automonitorizare şi autoevaluare), dar şi atunci când 
profesorul învaţă din propria predare.  

          Toţi adulţii din şcoală recunosc faptul că există diferenţe între profesori în ceea ce 
priveşte impactul lor asupra învăţării şi performanţelor şcolare; toţi îşi doresc ca efectele pozitive 
să se repercuteze asupra tuturor elevilor şi toţi sunt interesaţi de a crea efecte pozitive asupra 
achiziţiilor şcolare pentru toţi elevii. 

Şcoala are dovezi convingătoarecă că toţi profesorii sunt pasionaţi şi motivaţi. 

Şcoala are un program de perfecţionare profesională care să-i determine pe profesori să fie 
profesori experţi. 

   

Dezvoltarea profesională din şcoală ajută profesorii să caute căi spre soluţionarea tuturor 
problemelor specifice instruirii şi pentru ajutorarea elevilor în cautarea noului şi complexităţii. 



Profesionalismul din şcoală este obţinut de profesori şi coordonatorii şcolari care lucrează în 
colaborare pentru a asigura prezenţa ,,învăţării vizibile”. 

Şcoala are (şi profesorul foloseşte) metode bine întemeiate pentru monitorizarea progresului 
elevilor şi a cadrelor didactice. 

Profesorii înţeleg atitudinile şi predispoziţiile cu care elevii se prezintă la oră şi îşi propun să le 
dezvolte, pentru ca ele să devină factori pozitivi ai învăţării. 

Profesorii din şcoală planifică împreună serii de lecţii, obiective educaţionale şi criterii de 
succes în funcţie de exigenţele cele mai importante. 

Există dovezi că lecţiile bine proiectate oferă stimuli adecvaţi dezvoltării, valorifică şi întăresc 
încrederea elevilor că vor atinge obiectivele educaţionale, se bazează pe aşteptări suficient de 
înalte faţă de rezultatele tuturor elevilor. 

Profesorii sunt bine familiarizaţi cu curriculum şi îl privesc din aceeaşi perspectivă ca a 
colegilor lor. 

Profesorii vorbesc între ei despre cum să maximizeze impactul predării asupra tuturor elevilor 

Climatul clasei, evaluat din perspectiva elevului, este văzut ca fiind ,,favorabil”, el putând greşi 
sau cere ajutor tuturor fără a fi pedepsit sau batjocorit. 

În cancelarie există un nivel ridicat de încredere relaţională atunci când se iau decizii de 
politică educaţională. 

În cancelarie şi în sălile de clasă predomină dialogul. 

Clasele sunt dominate mai mult de întrebările elevilor, decât de interogaţiile profesorului. 

Profesorii şi elevii folosesc în mod pozitiv influenţa colegilor pentru a progresa în învăţare. 

În fiecare clasă şi în întreaga şcoală, etichetarea elevilor este rară. 

Elevii şi profesorii au aşteptări relativ ridicate faţă de nivelul propriei învăţări. 

Profesorii îşi aleg metode de predare pentru fiecare elev în parte, îşi înţeleg rolul de 
evaluatori, înţeleg modul prin care învăţarea evoluează, abordează diferenţiat învăţarea şi 
folosesc principiile ,,proiectării didactice inverse”(de la rezultate înapoi la obiective şi apoi la 
activităţile şi resursele necesare pentru atingerea criteriilor de reuşită. 

Profesorii sunt conştienţi de feedback şi îşi propun să reacţioneze ţinând cont de cele trei 
întrebări: ,,Spre ce mă îndrept?”, ,,Cum voi ajunge acolo?”, ,,Ce urmează?” 

Profesorii folosesc multiple metode de evaluare. 

Profesorii oferă dovezi că la orele lor toţi elevii au fost ajutaţi să înveţe. 

Profesorii crează oportunităţi pentru ,,critica constructivă” din partea tuturor elevilor 

Profesorii, motivaţi în acţiunea lor de noul curent educaţional: 

- Îşi pun întrebări 

- Îşi fac griji dacă elevii nu fac progrese corespunzătoare 

- Caută dovezi pentru succese şi lacune 



- Cer ajutor atunci când au nevoie de el în procesul lor de predare 

- Identifică cele mai importante căi (modalităţi) de a reprezenta subiectul pe care îl predau  

- Crează un climat optim pentru învăţarea în clasă  

- Monitorizează procesul de învăţare şi dau feedback  

- Ştiu că toţi elevii pot avea rezultate foarte bune (profesorii cei mai pasionaţi au rezultatele 
cele mai bune la clasă)  

- Influenţează toate rezultatele elevilor, nu doar la testele notate (influnţează prin diferite 
căi: încurajează elevii să nu renunţe la şcoală, îi ajută să dezvolte înţelegeri profunde şi 
conceptuale, îi învaţă să dezvolte strategii multiple de învăţare, îi încurajează să îşi asume 
riscuri în învăţare, îi ajută să dezvolte respect pentru sine şi pentru ceilalţi şi îi ajută să se 
transforme în participanţi activi ai societăţii civile).  

                              Profesorul trebuie: 

-  să aibă un sistem de gândire adecvat cu impactul  

- pe care doresc să îl aibă asupra predării şi a învăţării 

-  să intervină în maniere atent selecţionate şi relevante pentru a modifica direcţia învăţării 

- să ofere multiple oportunităţi şi alternative pentru dezvoltarea strategiilor de învăţare, în 
funcţie de modul de receptare al fiecărui elev. 

- să ofere un mediu securizat pentru elev şi profesor (unde greşeala este permisă – 
pentru că învăţăm din greşeli şi unde putem învăţa unii de la alţii).  

              John Hattie a demonstrat că nivelul de cunoaştere al profesorului în sfera disciplinei sale 
are un efect redus asupra calităţii rezultatelor elevilor ( nu cantitatea cunoştinţelor ci profunzimea 
lor are relevanţă).  

             Identifică: 

Profesori cu experienţă ( au un volum mare de cunoştinţe, stăpânesc curriculum-ul şi strategiile 
de predare). 

Profesori experţi ( se detaşează prin  modul în care organizează şi utilizează conţinutul 
cunoaşterii, au cunoştinţe integrate, pot face conexiuni, schimbă, combină şi adaugă, în funcţie 
de nevoile fiecărui elev şi de propriile sale obiective educaţionale. Recunosc când greşesc, se 
consultă cu colegii, cer ajutor, au o relaţie specială cu elevii, bazată pe încredere reciprocă). 

Pot identifica cele mai importante căi prin care să-şi prezinte materia pe care o predau 

Sunt pricepuţi în crearea unui climat optim al învăţării la clasă 

Monitorizează învăţarea şi oferă feedback 

Cred că toţi elevii pot atinge criteriile de succes stabilite 

Influenţează rezultatele de suprafaţă şi de profunzime ale elevilor 

CONCLUZII 

Atunci când predarea şi învăţarea sunt vizibile, există o mare probabilitate ca elevii să 
atingă niveluri înalte de reuşită în învăţare. 



Pentru a face predarea şi învăţarea vizibilă, este nevoie de un profesor expert ,,ca evaluator 
şi activator”. 

Predarea şi învăţarea vizibile cer angajamentul de a căuta stimuli şi provocari noi pentru 
toţi factorii educaţionali (profesori, elevi, manageri, părinţi, colaboratori). 

Atât profesorii, cât şi elevii trebuie să ştie de la bun început criteriile de reuşită a 
progresului individual. 

           VISIBLE  LEARNING  POATE  FI  CONSIDERATĂ ÎNCEPUTUL  UNEI  NOI                

                                              REVOLUŢII  A ÎNVĂŢĂRII. 
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