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Rezumat:
Modelul cercetării-acţiune înregistrează astăzi o dezvoltare intensă, fiind un model
investigativ care răspunde intereselor practicienilor de a obţine rezultate eficiente ca urmare
a demersurilor de autoreflecţie, reflecţie, acţiune şi evaluare, desfăşurate la micronivel
educaţional. Studiul de faţă îşi propune relevarea unor aspecte pragmatice critice în
cercetările-acţiune realizate de un eşantion de studenţi masteranzi în ştiinţele educaţiei, de
la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Metoda de cercetare utilizată a fost ancheta, iar
instrumentul de cercetare chestionarul, care a inclus itemi referitori la temele prioritare de
cercetare-acţiune, la tipul acestora (individuale sau în echipe), dificultăţi, disfuncţii,
rezultate obţinute şi valorificarea lor. Chestionarul a fost completat online de către
respondenţi. Datele obţinute au fost prelucrate statistic urmărindu-se calcule de procentaje,
frecvenţe şi corelaţii Pearson.
Cuvinte cheie: cercetare-acţiune, model investigativ, micronivel educaţional, aspecte
pragmatice critice
Abstract:
The action research model is recording an intense development today, being an
investigative model which responds to the interests of practitioners of achieving effective
results due to the actions of self-reflection, reflection, action and evaluation, undertaken at a
micro level of education. This study aims to reveal the pragmatic and critical issues in
action-research activities conducted by a sample of master’s degree students in sciences of
education from Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca. The research method used was
the survey, and the research tool a questionnaire that included items related to actionresearch priority themes, their type (individual or in teams), difficulty, dysfunction,
obtained results and capitalization. The questionnaire was completed online by respondents.
Data was statistically analyzed aiming to calculate percentages, frequencies and Pearson
correlation.
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1. Fundamentarea teoretică
Modelul investigativ al cercetării-acţiune se află azi în expansiune, el
răspunzând adecvat intereselor practicienilor de a obţine rezultate eficiente ca
urmare a demersurilor de autoreflecţie, reflecţie, acţiune şi evaluare, desfăşurate la
micronivel educaţional. Ca viziune investigativă, cercetarea-acţiune presupune
abordări autoreflexive şi intervenţii la scară micro privind funcţionalitatea
proceselor educaţionale, intervenţii realizate chiar de către participanţii la acţiune.
Aşadar, cercetările-acţiune din domeniul educaţiei sunt realizate de către profesori
practicieni, care sunt direct implicaţi în fenomene educaţionale şi care pot deveni
uşor cercetători, intervenind în derularea acestor fenomene şi examinând atent
efectele intervenţiilor lor.
Privind finalitatea principală a cercetărilor-acţiune, aceasta constă,
întotdeauna, în creşterea calităţii demersului didactic. În acest sens, specialiştii
diferenţiază cercetarea-acţiune de alte tipuri de cercetare: „scopul principal nu
constă, aşa cum se întâmplă în cercetările explicative, în descoperirea de noi
adevăruri, în formularea de legi prin testarea ipotezelor, ci în îmbunătăţirea
activităţilor, în implementarea de către cercetător, în colaborare cu cei care
participă la respectivele activităţi, a unor procedee mai performante. Rolul
cercetătorului este acela de iniţiator al procesului de schimbare în grupuri şi
organizaţii.” [Chelcea, 2007, p. 203].
După G. Mills (2003), cercetarea-acţiune este semnificativ diferită de
cercetarea fundamentală sau de cea aplicativă, atât din punct de vedere al persoanei
care le realizează, al locului de desfăşurare, cât şi al metodologiei şi scopului
acesteia. În sinteză, aceste analize discriminative pot fi esenţializate astfel:
Întrebări
critice
Cine?

Unde?
Cum?

Cercetarea fundamentală/
Cercetarea aplicativă
Este realizată de cercetători
specializaţi, pe grupe mari de
subiecţi
Este realizată în medii unde
variabilele pot fi controlate
Este realizată folosind, în mod
principal, analize cantitative,

Cercetarea-acţiune
Este realizată de profesor, pe
propria clasă
Este realizată în sala de clasă
Este realizată folosind exclusiv
analize calitative

analize statistice
Este realizată pentru a
Este realizată pentru a optimiza
generaliza datele obţinute
activitatea didactică pentru o
pentru populaţii mari
anumită clasă de elevi
Tabel I. Comparaţie între cercetarea-acţiune şi cercetarea aplicativă sau
fundamentală (după G. Mills, 2003)
De ce?

1.1. Caracteristicile cercetărilor-acţiune
În studiile lor, Kurt Lewin – iniţiatorul „dinamicii grupurilor“ şi Jacob L.
Moreno – fondatorul „sociometriei“, investigând structurarea şi funcţionalitatea
grupurilor mici, au atras atenţia asupra acestui tip de cercetare şi au făcut referiri la
o serie de caracteristici ale acesteia.
O caracteristică definitorie a cercetării-acţiune este dată de faptul că
aceasta este întotdeuna o cercetare situaţională. În acest sens ea permite
diagnosticarea unei probleme practice, identificate la nivel micro, într-un context
educaţional specific şi contribuie la încercarea de a o rezolva în acest context; este
planificată şi prefigurată de către profesori practicieni, fiind îndreptată spre aspecte
şi probleme practice identificate de aceştia; este implementată chiar începând cu
momentul organizării.
Mai mult de a fi o cercetare situaţională, cercetarea-acţiune este şi una
participativă (participatory action research) întrucât este realizată de cadre
didactice care profesează şi care sunt, deopotrivă, organizatori şi beneficiari. În
plus, caracterul participativ al cercetării-acţiune este determinat şi de faptul că
aceasta este sprijinită de diferite categorii profesionale: experţi, cercetători, alţi
profesori. Aşadar, se poate afirma că acest tip de cercetare este în general, dar nu
obligatoriu, şi una colaborativă, deoarce cercetătorii, experţii şi practicienii
lucrează împreună, în echipe.
Fiind realizată de către cadrul didactic, cercetarea-acţiune este una
evaluativă, dar şi autoevaluativă - pentru că îi permite cercetătorului să îşi
analizeze şi să îşi înţeleagă propriile practici educative, iar, ulterior, să şi le
amelioreze. Aşadar, modificările sunt evaluate continuu, iar obiectivul final este
reprezentat de îmbunătăţirea practicii educaţionale pe baza rezultatelor obţinute,
care pot astfel sugerea cercetătorului direcţii şi strategii de acţiune viitoare.
1.2. Avantajele cercetărilor-acţiune
În cercetările-acţiune practice, cercetătorii îşi monitorizează propriile
practici educaţionale, cu scopul imediat de a învăţa mai mult despre motivaţia pe

care o au pentru anumite acţiuni, despre procesul autoreflecţiei, de a-şi dezvolta
propriile lor judecăţi de valoare şi raţionamente practice. Astfel cercetarea-acţiune
practică este pasul către cercetarea-acţiune de emancipare, în care cercetătorii înşişi
„sunt responsabili pentru rolul socratic de asistare a grupului în autoreflecţia sa
colaborativă” [Cohen şi Manion, 1998, p. 190].
- Cercetările-acţiune reprezintă o strategie eficientă de perfecţionare a
profesorilor, de dezvoltare profesională a lor şi de promovare a unor
relaţii de colaborare, în plan profesional, cu alţi colegi. Abilitarea
profesorilor ca cercetători ai propriilor practici, nu numai că îi
responsabilizează în organizarea şi desfăşurarea proceselor educaţionale,
dar contribuie şi la dezvoltarea culturii de colaborare în şcoală.
- Derularea de cercetări-acţiune contribuie, deopotrivă, la dezvoltarea
practicii şi teoriilor educaţionale, precum şi la asigurarea şi ameliorarea
necesarei relaţii teorie-practică educaţională. Un profesor care este şi
cercetător are perspectivele diverse, complexe şi cuprinzătoare ale celui
din interior, asupra clasei, percepe corect evenimentele desfăşurate,
situaţiile de succes şi eşec şcolar.
Fireşte că, aşa cum, în general în spaţiul şcolar, în exercitarea rolurilor
cadrelor didactice intervin multiple influenţe şi chiar presiuni, uneori de
consensuale, alteori nu, tip contradictoriu, la fel se întâmplă în cazul cercetăriloracţiune. Astfel, putem vorbi despre un conflict de rol, respectiv de un conflict
intrarol, care îşi are sursa în deţinerea concomitentă a dublului statut – de cadru
didactic şi de cercetător, de unde necesitatea asigurării unui echilibru între
aspectele curriculare şi didactice, pe de o parte, şi aspectele investigative, ale
cercetării, pe de altă parte.
2. Circumscrierea situaţiei de cercetare
Tipul cercetării: cercetare constatativă
Întrebarea exploratorie generală: Care sunt, în viziunea studenţilor
masteranzi care deţin statut de cadru didactic, aspectele critice legate de cercetărileacţiune?
Scopul cercetării: Inventarierea aspectelor pe care studenţii masteranzi
care urmează un program de studiu în ştiinţele educaţiei şi care deţin statut de
cadru didactic, le consideră critice în cercetările-acţiune.
Obiectivele cercetării:
O1 – Identificarea opiniei studenţilor masteranzi, cadre didactice, în
legătură cu relevanţa/ importanţa cercetării-acţiune în eficientizarea practică a

predării, cercetare realizată individual sau în echipe, prin implicarea/ neimplicarea
elevilor sau a părinţilor;
O2 – Identificarea principalelor aspecte critice legate de proiectarea,
realizarea şi valorificarea rezultatelor cercetărilor-acţiune;
O3 – Enunţarea/ menţionarea temelor de cercetare-acţiune prioritare şi a
dificultăţilor întâmpinate în studierea acestora;
O4 – Identificarea avantajelor şi dezavantajelor cercetărilor-acţiune, din
perspectiva participanţilor la cercetare.
Eşantionul de participanţi a fost format dintr-un număr de 87 de studenţi
masteranzi care deţin statutul de cadru didactic, respectiv: 32 de profesori pentru
învăţământul primar (37%), 30 de profesori pentru învăţământul preşcolar (34%) şi
23 profesori care predau diferite discipline de studiu (29%).
Vechimea în învăţământ a participanţilor la cercetare a variat între unul şi
zece ani, respectiv: mai puţin de un an 38%, între 1 şi 3 ani 15%, între 3 şi 5 ani
6%, între 5 si 10 ani 17%, peste 10 ani 24%. Cu toate că vechimea în învăţământ
nu este foarte mare, am putut constata faptul că respondenţii manifestă interes
pentru cercetările-acţiune şi deţin cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice referitoare
la acestea.
Participanţii cercetare au obţinut grade didactice, după cum urmează: 15gradul didactic definitiv (17%), 9 gradul didactic II (10%), 17 – gradul didactic I
(20%), iar un număr foarte mare, 46 din cei chestionaţi, sunt fără grad didactic
(53%).
Durata cercetării: luna mai 2015.
Metodologia cercetării: cercetarea s-a realizat cu ajutorul anchetei pe
bază de chestionar, acesta fiind completat online de participanţii la cercetare
(http://goo.gl/forms/pqeypKdCpK).
Itemii chestionarului au solicitat, preponderent, exprimarea opiniei
respondenţilor în legătură cu o serie de afirmaţii, pe o scală cu cinci trepte, în care
treapta 1 reprezenta dezacord total, iar treapta 5 acord total.
Alături de aceşti itemi, au fost incluse în chestionar şase întrebări deschise,
referitoare la temele prioritare de cercetare şi la dificultăţile asociate acestora, la
rezultatele obţinute şi la valorificarea lor, la avantajele şi dezavantajele
cercetărilor-acţiune, în viziune proprie.
3. Rezultatele obţinute
În ceea ce priveşte importanţa cercetărilor-acţiune pentru eficientizarea
activităţii didactice, aceasta este susţinută de studenţii masteranzi chestionaţi în
proporţie foarte mare, scalele superioare, acord şi acord total (4 şi 5), cumulând un

procentaj de 87%. Aşadar, putem afirma, pe baza acestor date, că participanţii la
cercetare consideră utilă cercetarea-acţiune prin prisma avantajelor, cel puţin
teoretice, ale acestui tip de cercetare, atât în ceea ce priveşte practica de predare,
cât şi în ceea ce priveşte eficientizarea învăţării elevilor.
Referitor la demersurile de proiectare, realizare şi valorificare a
rezultatelor cercetărilor-acţiune, s-au înregistrat următoarele rezultate: doar 6 %
consideră nerelevante rezultatele cercetărilor-acţiune, iar, procentajul cel mai mare
de respondenţi (47%) valorifică datele oferite de cercetările-acţiune realizate în
sensul îmbunătăţirii practicilor educaţionale. Cu toate acestea, deşi 47% poate fi
considerat un procent semnificativ, acesta merită comparat cu procentul de 87%
dintre respondenţi, care consideră important acest tip de cercetare pentru
eficientizarea activităţii didactice. În acest sens, putem afirma că există un decalaj
important între ceea ce priveşte intenţia de realizare a cercetărilor-acţiune sau
cunoaşterea avantajelor acestora (87%) şi proiectarea, întreprinderea şi
valorificarea efectivă a acestui tip de cercetare (47%).
Dorind să identificăm relaţia dintre vechimea în învăţământ şi frecvenţa
realizării cercetărilor-acţiune, am recurs la calcularea corelaţiilor Pearson. Datele
obţinute în acest sens pot fi observate în tabelul I.
Vechimea în
învăţământ

Vechimea în
învăţământ

Frecvenţa demersurilor
de proiectare şi
realizare a cercetăriloracţiune

Pearson correlation

1

Frecvenţa demersurilor
de proiectare şi
realizare a cercetăriloracţiune
**
-.762

Sig. (2-tailed)
N
Pearson correlation

.000
87
-.762**

.000
87
1

Sig. (2-tailed)
N

.000
87

.000
87

Tabel II. Corelaţiile Pearson între vechimea în învăţământ şi frecvenţa realizării
cercetărilor-acţiune

Analizând datele din tabelul I, se observă o corelaţie semnificativă negativă
între vechimea în învățământ şi frecvenţa demersurilor de proiectare şi realizare a
cercetărilor-acţiune (r = - 0.762, df = 85, p>0.001). Aşadar, putem afirma că, cu
cât creşte vechimea în învăţământ, cu atât scade interesul cadrelor didactice în ceea
ce priveşte realizarea cercetărilor-acţiune. Prin urmare, putem concluziona că
vechimea în învăţământ nu este un predictor al realizării cu mai mare
frecvenţă a cercetărilor-acţiune.
Din perspectiva rezultatelor cercetării-acţiune au fost enunţate următoarele
reflecţii cu privire la propriile practici de predare-învăţare, din care derivă noi
roluri profesionale ale cadrelor didactice, care sunt sau urmează să fie asumate.
Cele mai frecvente răspunsuri fac referire la: dezvoltarea cantitativă şi calitativă a
vocabularului activ al copiilor pe calea transferului de experienţă cognitivă de la
adult la copil şi de la copil la copil; cunoaşterea opţiunilor privind evoluţia
şcolară viitoare a elevilor; stimularea creativităţii elevilor.
De asemenea, au fost enunţate teme de cercetare-acţiune prioritare şi
dificultăţi întâmpinate în studierea acestora. Cele mai frecvente răspunsuri fac
referire la: dezvoltarea gândirii critice la preşcolari şi şcolari; dezvoltarea
vocabularului preşcolarilor; valenţele formative ale problematizării, jocului
didactic şi conversaţiei euristice în studiul diverselor discipline; formarea
abilităţilor instrumentale (citit, scris, socotit); stilurile de învăţare; autoînvăţarea
şi autoevaluarea.
Dintre dificultăţile menţionate de cadrele didactice chestionate, enumerăm:
lipsa experienţei în realizarea cercetărilor-acţiune; imposibilitatea de a solicita
opinia unui expert cu privire la corectitudinea desfăşurării cercetării; incertitudinea
privind interpretarea rezultatelor obţinute; lipsa resurselor financiare şi materiale.
Cele mai frecvente răspunsuri cu privire la formularea avantajelor şi
dezavantajelor cercetărilor-acţiune au fost:
Avantaje

Dezavantaje

- Reduc în mod eficient timpul
dintre validarea rezultatelor unei
investigaţii şi aplicarea lor
- Asigură legăturile dintre teorie şi
practică
- Dezvăluie cadrului didactic
posibilităţi de acţiune viitoare
- Permit o mai bună cunoaştere a

- Nu are ca principal scop structurări
conceptuale
- Accentul este pus pe valenţele de
aplicabilitate locală şi imediată si nu
pe o perspectivă a validității
- Este posibilă apariţia unor interpretări
subiective
(grad
mare
de
subiectivitate)

propriei clase de elevi
- Au, în principal, o finalitate
practică, nu teoretică
- Se bazează pe colaborare
- Contribuie la înţelegerea de către
cadrul didactic a propriei
experienţe profesionale şi la
îmbunătăţirea ei

- Imposibilitatea asigurării anonimatului
participanţilor la cercetare
- Lipsa experienţei sau expertizei
cadrului didactic care realizează
cercetarea
- Cercetătorul-cadru didactic poate
devia de la problema iniţial identificată
şi studiată, axându-se pe alte probleme
identificate pe parcurs

Tabel III. Avantajele şi dezavantajele cercetărilor-acţiune în viziunea
participanţilor la cercetare
4. Concluzii
Cercetările-acţiune vizează diagnosticarea problemelor, planificarea şi
implementarea acţiunilor de reducere sau eliminare a disfuncţionalităţilor la nivel
microeducaţional, concomitent cu realizarea unui management eficient al
schimbărilor.
Experienţa educaţională comună demonstrează că schimbările de tip topdown, realizate de sus în jos, nu au avut până acum succesul scontat, chiar dacă au
fost însoţite de măsuri de ordin legislativ. Inovaţiile educaţionale, schimbările
paradigmatice sunt posibile numai cu implicarea conştienţă, participativă, activă şi
proactivă a practicienilor, care realizează cercetări-acţiune şi întreprind schimbări
la micronivel educaţional. Însă, în urma cercetării întreprinse de noi se pot constata
anumite discordanţe între interesul teoretic, declarat, al practicienilor pentru
cercetările-acţiune, care pare a fi evident, şi demersurile concrete de realizare a
acestora care sunt, în fapt, foarte reduse. În acest sens, considerăm că este absolut
necesară susţinerea demersurilor de cercetare-acţiune prin identificarea unor
modalităţi de sprijinire a acestora şi de depăşire a dificultăţilor practice întâmpinate
în realizarea investigaţiilor specifice acestui model de cercetare.
BIBLIOGRAFIE
Adelman, C., 2006, Kurt Lewin and the Origins of Action research, în Educational Action
research,
11
august
2006
(http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0965079930010102).
Bocoş, M., 2007, Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca.

Brydon-Miller, M., Greenwood, D., Maguire, P., 2003, Why action research?, în Action
Research,
Volume
1
(1),
SAGE
Publications
London
(http://arj.sagepub.com/cgi/content/abstract/1/1/9).
Chelcea, S., 2007, Metodologia cercetării sociologice (ediţia a III-a), Editura Economică,
Bucureşti.
Cohen, L., Manion, L., 1998, Research Methods in Education, Routledge, London and
New-York.
Mills, G, 2003, Action Research: A Guide for the Teacher Researcher, 2nd ed, Upper
Saddie River, NJ: Merrill/ Prentice Hall.
Reason, P., Bradbury, H. (eds.), 2001, Handbook of action research: Participative inquiry
and practice, Sage Publications, London.

