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Modalităţi de aplicare a Reflexiei Profunde în 

optimizarea activităţilor viitorilor profesori de religie 
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cadrelor didactice 
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loc de exagerarea problemelor 

4.6.5. Modelul fazic al Reflexiei Profunce 
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4.8.1. Rugăciunea ca reflexie 

4.8.2. Rolul rugăciunii în păstrarea sănătăţii 
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4.10.6. Sentimente pozitive şi atenţia 

4.10.7. Impactul sentimentelor pozitive asupra procesului cognitiv 

4.10.8. Impactul sentimentelor pozitive asupra comportamentului 
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Concluzii şi recomandări 

Bibliografie 
 

 

Cuvinte cheie: gândire, reflexie profundă, modelul cepei, nivelul spiritualităţii 

religioase, spiritualitatea candidaţilor la profesia de profesor de religie, explorarea 

conştientă a imaginii de Dumnezeu, tehnici autoreflexive (conectarea eului 

profesional şi sentimental), principii teologice primordiale şi reflexia în supervizie, 

abilităţi de supervizor, metode pozitive educaţionale şi de gândire.  

 

În alegerea temei tezei de doctorat un element decisiv a fost faptul că în cursul 

experienţelor pe plan profesional mi-am dat seama de necesitatea formării în viitorii 

profesori de religie (pe lângă formarea lor profesională şi metodologică) a vocaţiei, a 

chemării – ceea ce implică şi o dezvoltare a personalităţii. Până în prezent, o asemenea 

dezvoltare a vocaţiei profesionale nu s-a făcut în România. Chiar dacă au fost 

menţionate anumite lucruri în cursul formării profesionale, învăţământul explicit nu 

include dezvoltarea personalităţii, întărirea vocaţiei şi rolul acesteia în dezvoltarea 

personalităţii.  
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După cum afirmă Bagdy Emőke, ”Cel mai important mijloc de lucru al profesorului 

este propria personalitate”1 , iar realizarea acestui aspect este un proces extrem de 

complicat, totodată inevitabil în cursul formării profesorilor de religie. 

În ceea ce priveşte esenţa profesorului desăvârşit atât pe plan profesional cât şi pe 

cel sentimental, o abordare cu totul nouă apare la colegii noştri olandezi, în special la 

cercetătorul F. A. Korthagen2, care prin aşa-numitul model al cepei ne prezintă diferitele 

nivele ale personalităţii care pot fi influenţate în cursul formării iar dânsul susţine că 

fiecare nivel în parte poate oferi un alt răspuns la întrebarea ”Care sunt cele mai 

importante trăsături ale profesorului bun?” dar cu toate acestea eventualele răspunsuri 

trebuie utilizate în paralel în formarea profesorilor de religie. Modelul subliniază 

domenii de cercetare relativ inedite ca identitatea profesională şi vocaţia profesorilor, 

prin urmare considerăm că modelul poate deveni un cadru al contemplaţiei şi dezvoltării 

viitorilor profesori de religie. Utilizând acest model căutăm cele mai potrivite metode de 

intervenţie prin care în cursul unei faze importante a formării – în timpul practicii 

pedagogice – putem dezvolta anumite nivele decisive pentru comportamentul 

profesorului în devenire.  

În această teză de doctorat vom prezenta pe larg metoda de intervenţie a Reflexiei 

Profunde, utilizate la dezvoltarea nivelelor interne ale modelului cepei (vocaţie, 

dedicaţie profesională), metodă ce oferă cadrul formal pentru sintetizarea elementelor 

esenţiale atât pentru pedagogi conducători ai practicii pedagogice cât şi pentru profesori 

creştini.  

Metoda Reflexiei Profunde se bazează în mare măsură pe noile tendinţe apărute în 

psihologie şi psihopedagogie în cursul ultimelor decenii (psihologie pozitivă, psihologie 

transpersonală), şi care, în opinia noastră, nu au avut influenţe suficient de puternice 

asupra teoriei formării cadrelor didactice.  

În această lucrare vom încerca să transpunem rezultatele cercetărilor din domeniul 

psihologiei pozitive pe teritoriul formării profesorilor de religie, dat fiind faptul că 

această nouă abordare poate conştientiza anumiţi factori de fundal în procesul 

educaţional a căror prelucrare va diversifica spectrul şi mijloacele pedagogiei practice. 

                                                 
1 Badgy Emőke: A hivatásszemélyiség fejlesztése. Debrecen, KLTE Pályaszocializációs Műhely, 

1993, 54. 
2 Korthagen, F. A. J.: In search of the essence of a good teacher: towards a more holistic 

approach in teacher education. In: Teaching and Teacher Education. No. 20, 2004, 77. (În continuare: 

Korthagen: In search of…) 
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Introducerea celor mai noi rezultate ale psihologiei pozitive în formarea profesorilor de 

religie este indicată având în vedere şi faptul că aceste cadre didactice vor împărtăşi 

Evanghelia copiilor, iar formarea unei abordări pozitive a vocaţiei de pedagog este 

absolut necesară pentru predarea adecvată a bunavestirii. 

Prin urmare, la nivelul structurii tezei, primele capitole prezintă elementele istorice 

şi teoretice legate de subiectul ales, respectiv prezintă metoda, aplicarea şi posibilităţile 

de dezvoltare ale Reflexiei Profunde.  

Primul capitol al acestei teze de doctorat prezintă tendinţe ale cercetării pedagogice 

din secolul XX, menite să analizeze elementele eficienţei activităţii didactice. 

Până în anii şaizeci ai secolului trecut se presupunea că suma cunoştinţelor în 

filosofie, pedagogie, psihologie şi sociologie are o influenţă pozitivă asupra eficienţei 

activităţii pedagogice, adică se considera că pregătirea teoretică deţine rolul decisiv în 

ceea ce priveşte rezultatele activităţii didactice. Unele cercetări de caracter experimental 

însă au demonstrat faptul că dobândirea cunoştinţelor în domeniile enumerate mai sus 

are efect minor asupra practicii şcolare.3 

Ca urmare a acestei descoperiri, începând din anii şaizeci-şaptezeci, dobândirea 

elementelor activităţii practice a devenit un domeniu central în formarea cadrelor 

didactice. Evenimentele din clasă au devenit ţinte ale anaşizei ştiinţifice. S-a demonstrat 

faptul că mai multe elemente ale activităţii pedagogice au un cuvânt de spus în eficienţa 

muncii profesorale şi în îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Apăruse micro-predarea, ca 

o soluţie posibilă pentru însuşirea şi încorporarea în rutina didactică de zi cu zi a unor 

abilităţi necesare în realizarea unei activităţi pedagogice de calitate4. 

O nouă turnură în domeniu în anii şaptezeci a fost recunoaşterea rolului deciziilor: a 

deciziilor ca rezultate ale gândirii pedagogului. 

Cercetările, dezvoltările şi practica în domeniul formării cadrelor didactice în 

ultimele două decenii s-au concentrat defapt asupra conţinutului, caracteristicilor, 

efectului şi dezvoltării gândirii.5 

                                                 
3 La Combs, Conant et Koerner se referă Falus Iván: Gondolkodás és cselekvés a pedagógus 

tevékenységében. In: Báthory Zoltán, Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Bp, 

Osiris, 2001, 213. 
4 Vezi Sántha Kálmán: Történeti áttekintés a 20. századi pedagóguskutatásról. In: 

Neveléstörténet. 3, 1-2. 2006. 206 -213. 
5 Sántha Kálmán: Történeti áttekintés a 20. századi pedagóguskutatásról. In: Neveléstörténet. 3, 

1-2, 2006, 208. 
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În jurul anilor optzeci şi nouăzeci, analiza gândirii şi a deciziilor a dus la descrierea 

şi examinarea detaliată a cunoştinţelor necesare unui cadru didactic.  

Primol capitol al tezei totodată prezintă pedagogia reflexivă, suma cunoştinţelor 

aplicate, subliniind caracterul intuitiv al activităţii pedagogice. Conceptele educaţiei 

reflexve şi profesorului reflexiv se leagă de numele lui Schön6, cu toate că denumirea îi 

aparţine lui Dewey7. În prezent abordarea reflexivă deţine deja o poziţie destul de 

fermă, datorată în primul rând rolului colegial al reflexiei – din moment ce pedagogii, 

de cele mai multe ori, reflectă asupra propriei activităţi în cadrul unor discuţii purtate cu 

colegii iar astfel interacţiile au un rol extrem de important.  

Jank - Meyer 8  au definit trei nivele ale reflexiilor. Nivelul procesului conţine 

reflexiile ce apar în activitatea comună a profesorului şi elevului în implementarea 

concretă a educaţiei, a procesului de predare-învăţare. Nivelul analitic-planificare 

conţine reflexiile ce apar la analiza şi planificarea proceselor şi condiţiilor pedagogice 

iar nivelul meta conţine reflexiile pedagogului privind condiţiile proceselor de predare-

învăţare şi concluziile sale privind propria activitate. 

Abordarea reflexivă a fost încorporată şi în rândul competenţelor pedagogice: 

predarea reflexivă a apărut ca competenţă indispendabilă în activitatea profesorală şi a 

contribuit la mărirea eficienţei activităţii educaţionale. Teza prezintă în detaliu aceste 

elemente, analizând şi rolul modelelor reflexive în practica pedagogică. Toate aceste 

elemente sunt prezentate în contextul socio-politic actual, subliniind importanţa 

învăţării prin experienţă. 

Schema de mai jos prezintă relaţia dintre reflexie şi practică:   

                                                 
6 Schön, D.: 3 The reflective practitioner. How professionals think in action. London,Temple 

Smith, 1983,30. 
7 Dewey men�ionat în Falus Iván: Gondolkodás és cselekvés, 228. 
8Jank – Meyer citat de către Sántha Kálmán: op.cit. 213. 
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Teza prezintă în continuare diferite modele ale procesului educaţional, în special 

modelele reflexive Kolb şi Korthagen.9 

Korthagen a elaborat un model reflexiv, cunoscut sub denumirea de modelul 

ALACT, prin intermediul căruia persoana, sentimentele şi necesităţile acesteia ajung în 

poziţie centrală.  

Korthagen defineşte reflexia ca proces spiral compus din cinci faze. În cele ce 

urmează vom prezenta posibilităţile extrapolării modelului ALACT asupra 

comportamentului profesoral, şi modurile de implementare ale acestor posibilităţi în 

cursul formării profesorilor de religie reformată.  

Capitolul trei prezintă esenţa reflexiei profesorale prin prisma modelului cepei, 

dezvoltând schema original elaborată de către Bateson-Korthagen.  

Considerâm că prin complementarea inovativă a modelului cepei, formarea 

profesorilor de religie reformată are de câştigat. Dorim să subliniem faptul că asemenea 

complementări sunt fără precedent până în prezent, conform literaturii de specialitate.  

Prezenţa nivelelor modelului cepei în constituţia viitorilor profesori de religie este 

primordială. În opinia noastră, fără existenţa acestor competenţe primordiale profesorul 

de religie nu ar fi capabil să-şi îndeplinească sarcina pe care o presupune realizarea 

formării, a educaţiei religioase şi etice. În acelaşi timp am completat modelul cepei 

elaborat de către Korthagen cu un nou nivel în ceea ce priveşte profilul de competenţe al 

profesorului de religie. Având în vedere acest profil de competenţe special, noul nivel 

este perfecţionarea nivelului conştiinţei profesionale şi al vocaţiei: nivelul spiritului 

religios. 

În schema de mai jos prezentăm forma grafică a modelului ceapă completat potrivit 

celor enumerate: 

                                                 
9 Korthagen, F.: In search of the essence of…87. 



 10

 



 11

După toate acestea urmează prezentarea spiritului religios, analiza detaliată a 

problemelor primordiale (conceptul spiritualităţii, experienţa spirituală). În cadrul acestei teze 

de doctorat delimităm locul specific al comunităţii creştine în lumea mult prea seculară şi 

raţională a prezentului: legat de volumul experienţelor spirituale. Teza subliniază importanţa 

experienţelor spirituale: spiritualitatea are un rol cheie în relaţia dintre tutore şi cadrul didactic 

în devenire. Aici ne reîntoarcem asupra actualităţii metodei Reflexiei profunde, asupra 

spiritualităţii – identităţii activităţii de profesor de religie, asupra formării imaginii de 

Dumnezeu în viitoarele cadre didactice şi a exploatrii acesteia în cadrul procesului reflexiv. 

Acest capitol discută pe larg analiza spiritualităţii din punctul de vedere al filosofiei religiilor, 

abordând şi anumite aspecte istorice, respectiv formarea imaginii de Dunezeu în mintea 

copilului în cursul socializării timpurii în familie şi în şcoală. Aici subliniem rolul decisiv al 

profesorului de religie în formarea corectă a imaginii de Dumnezeu prin predarea corectă şi 

autentică a materialului biblic. 

 Prezentăm modelul Reflexiei Profunde, model cu ajutorul căruia viitorii profesori de 

religie pot realiza o dezvoltare profesională mult mai eficientă. 

 
 



 12

Modelul cepei oferă bazele teoretice ale conţinutului Reflexiei Profunde iar procesul 

reflexiei se bazează pe teoria versiunii elaborate pentru Reflexia Profundă a modelului 

ALACT. Depăşind relizarea armoniei dintre diferitele nivele ale reflexiei (nivelele modelului 

cepei), în starea Reflexiei Profunde, viitoarele cadre didactice se pot concentra asupra 

posibilităţilor şi resurselor existente în loc să se blocheze în lipsuri, stabilind astfel un contact 

cu punctelel lor forte (calităţi primordiale) ce duc la realizarea stării de flux (flow) optime 

pentru activitatea didactică.10  

Am realizat că relaţia relativ strânsă dintre idealuri şi trăsături interne are o anumită 

legătură cu modelul cepei. Deseori, idealurile sunt în rezonanţă cu nivelele interne ale 

misiunii (vocaţiei): cu cele mai adânci dorinţe, cu formularea ţelului în viaţă, cu întregul 

nostru potenţial uman intern. 

În capitolul patru discutăm formarea pedagogică bazată pe competenţe şi rolul cât se 

poate de actual al acesteia în formarea cadrelor didactice, totodată prezentăm elementele 

fazice ale modelului ALACT şi posibilităţile aplicării acestora în formarea personalităţii. 

Am considerat important să prezentăm integrarea Reflexiei Profunde în supervizarea 

profesională a viitoarelor cadre didactice prin experienţele proiectelor-probă, bazată pe 

abordarea învăţământului la mai multe nivele (vezi Korthagen şi Vasalos), adică să prezentăm 

aplicarea metodei Reflexiei Profunde în şcoli, în primul rând prin formarea emoţiilor şi 

gândirii pozitive (totdată negative) atât în ceea ce priveşte profesorul cât şi din punctul de 

vedere al elevului.  

La sfârşitul tezei prezentăm pe scurt concluziile şui recomandările bazate pe 

schimbările de perspectivă în procesul de formare a profesorilor de religie reformată 

sintetizate în teză, schimbări ce demonstrează o turnură în importanţa conceptului reflexiei. 

Toate aceste schimbări s-au produs în decursul unei perioade lungi, sub influenţa, în opinia 

noastră, a modelului reflexiv Korthagen, a modelului ALACT şi a noilor abordări din 

domeniul psihologiei. Considerăm că această teză discută subiecte importante care pot aduce 

beneficii tuturor abordărilor fenomenului reflexiv.  

 

Putem declara că în cursul formării viitoarelor cadre didactice, cunoştinţele teoretice 

ale studenţilor trebuie completate cu competenţe prin care aceştia vor deveni capabii să 

răspundă provocărilor specifice secolului XXI. Totodată considerăm că pe lângă dezvoltarea 

                                                 
10  Korthagen, F. A. & Vasalos, A.: Levels in reflection: Core reflection as a means to enhance 

professional development. In: Teachers and Teaching: Theory and Practice. 11, 1. 2005, 47. 
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competenţelor teoretice şi practice, forormarea viitoarelor cadre didactice trebuie să aibă în 

vedere şi dezvoltarea personalităţii studenţilor, din moment ce schimbările profunde pot fi 

realizate doar prin integrarea domeniilor personale şi profesionale. Modelul cepei ne oferă 

puncte de reper vizavi de conţinutul reflexiei adânci iar nivelul complementar ataşat acestui 

model de către noi răspunde anumitor necesităţi ale viitorilor profesori de religie, foarte 

importante în ceea ce priveşte sănătatea lor spirituală (armonie spirituală). Trebuie să oferim 

candidaţilor la profesia de profesor de religie posibilitatea de a reflecta asupra relaţiei cu 

Dumnezeu, asupra imaginii de Dumnezeu formate sau încă în formare, asupra efectelor 

acestei imagini ce vor determina comportamentul personal. 

Considerăm că pe lângă competenţele profesionale, profesorii de religie trebuie să 

însuşească o anumită spiritualitate şi vocaţie pentru că fără aceşti factori îndeplinirea misiunii 

se degradează la nivelul unei banale profesii. Din acest punct de vedere considerăm că 

utilizarea modelului în formarea profesorilor de religie este extrem de importantă, în 

consecinţă o recomandăm. 

Modelul Reflexiei Profunde prezentat în această teză este o completare importantă a 

modelului ALCAT, pune accent mărit asupra identităţii şi nivelelor vocaţiei, asupra însuşiri şi 

conştientizării accentuate a imaginii de Dumnezeu. Reflexia Profundă susţine o integrare 

originală şi primordială a tuturor nivelelor, susţine realizarea dezvoltării profesionale prin 

utilizarea calităţilor, inspiraţiei şi resurselor personale ale profesorilor. 

Prin urmare această lucrare abordează tema reflexiei într-o lumină cu totul nouă, 

prezentând-o ca un mijloc al întăririi calităţilor personale, resurselor şi potenţialului 

individual. Considerăm că reflexia trebuie să se direcţioneze dinspre analiza raţională a 

experienţelor din trecut către accentuarea prezenţei complete şi a conştiinţei prezentului. 

Aceste schimbări pot fi sintetizate după cum urmează: 

- Conform concepţiei tradiţionale a reflexiei scopul reflexiei este concentrarea asupra 

problemelor în timp ce Reflexia Profundă se concentrează asupra posibilităţilor şi 

idealurilor.  

- Reflexia tradiţională pune accent pe trecut în timp ce Reflexia Profundă se 

concentrează asupra momentului prezent respectiv asupra viitorului. 

- Reflexia tradiţională pune accent pe analiza situaţiei, Reflexia Profundă însă 

accentuează importanţa calităţilor personale. 

În limitele acestei lucrări recomandăm o abordare a dezvoltării profesionale orientată 

către formele adânci ale învăţământului însă nu în sensul în care poziţiile terapeutice 

tradiţionale definesc ca ”intervenţie în adâncime” punând accent pe experienţe traumatice din 
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copilărie. În contră, în accepţiunea Reflexiei Profunde, ”intervenţia în adâncime” înseamnă 

concentrarea asupra unei imagini plăcute, bogate a prezentului, explorarea noilor posibilităţi, 

sentimentele pozitive legate de păotenţialul intern şi concentrarea asupra resurselor interne de 

inspiraţie. În cazurile în care procesul de învăţământ se concentrează asupra nivelele externe 

ale modelului cepei, adică în cazurile când obiectivul este schimbarea primordială, 

sentimentele pozitive puternice şi noile posibilităţi de abordare nu sunt exploatate suficient. 

Pe marginea reflexiei încurajarea prezenţei respectiv a conştiinţei prezentului poate să 

pară o abordare cu totul nouă. Considerăm că pentru orice persoană creştină aceast fenomen 

nu este unul nou din moment ce în cursul rugăciunii (ce poate fi o formă a reflexiei) unul 

dintre cele mai importante obiective urmărite este crearea acestei situaţii existenţiale.  

În opinia noastră acesta este momentul din activitatea profesională în care se 

realizează o legătură între factorii de caracter personal şi profesional. Prezenţa unei asemenea 

relaţii este foarte importantă, mai mulţi autori subliniind faptul că existenţa unei linii de 

demarcaţie prea clare între domeniul personal şi cel profesional duce la apariţia unor tensiuni 

serioase în identitatea profesională.11 Potrivit lui Palmer, ”este important pentru profesionişti 

să nu trăiască cu conştiinţa scindată”.12 

În implementarea Reflexiei Profunde este important să încurajăm gândirea reflexivă a 

viitorilor profesori de religie şi să ne asigurăm ca aceştia mai târziu să poată mplementa 

această metodă pe post de tehnică autoreflexivă. Cum reflexia ”tradiţională” urmăreşte ca 

profesorul să poată reflecta în cursul activităţii educaţionale, şi 13 în cazul Reflexiei Profunde 

este important ca profesorii să implementeze această metodă în timp ce predau şi să realizeze 

astfel o legătură cu calităţile primordiale care sunt cele mai importante în situaţia dată. 

În urma prezentării subiectelor alese este clar faptul că abordarea procesului de 

predare şi învăţare prezentată se leagă destul de strâns de o concepţie holistică a procesului 

educaţional. Considerâm că în cadrul proceselor reflexive este nevoie de atenţie mărită 

acordată aspectelor sentimentale ale comportamentului uman şi ale procesului educaţional. 

Sperăm că am reuşit să demonstrăm: Reflexia Profundă dispune de potenţialul necesar pentru 

a stimula uşor conştientizarea laturii sentimentale a fiecărui individ. Prin această abordare 

vom ajunge să integrăm într-un mod mult mai natural sentimentele noastre, necesităţile şi 

valorile noastre în deciziile luate în cursul procesului de predare. Suntem conştienţi de faptul 
                                                 
11 Beijaard, D, Meijer P.C., & Verloop, N.: Reconsidering research on teachers’ professional identity. 

In: Teaching and Teacher Education. 20(2), 2004, 107-128. 
12 Palmer, P.J.: The courage to teach. San Francisco, Jossey-Bass, 1998, 99. 
13 Reflection-in-action = reflexie în timpul ac�iunii. Vezi: Schön, D. op.cit. 87. 
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că o asemenea abordare holistică a reflexiei nu este nicidecum una generală. Cu toate că în 

ultima perioadă pe rolul factorilor sentimentali şi motivaţionali în personalitatea profesorilor 

s-a pus un accent din ce în ce mai mare în pedagogie, acest fapt nu a dus la elaborarea vre-

unei strategii care să ajute profesorii în procese reflexive similare.  

Când, în cursul pregătiri profesionale, ne concentrăm asupra Reflexiei Profunde, 

ajutăm viitorii profesori să conştientizeze mult mai eficient calităţile de bază ale propriilor 

elevi, fapt prin care vor controla mult mai uşor procesul educaţional şi vor fi în stare să 

mobilizeze mult mai eficient aceste abilităţi atât în şcoală cât şi în viaţă. Acest lucru este de o 

semnificaţie aparte la momentul de faţă când întâmpinăm schimbări importante vizavi de 

aprecierea rolului profesorului, mai ales datorată teoriei constructiviste a învăţământului. La 

nivel global, profesorii va trebui să creeze un rol care să supervizeze, faciliteze procesul de 

învăţare ceea ce înseamnă că dânşii va trebui să fie capabili să-şi înveţe elevii cum să fie 

independenţi. Prin urmare este nevoie reală de stimularea unor calităţi primordiale precum 

curiozitatea, vocaţia (de exemplu faţă de învăţământ) şi încrederea în sine.  
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