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CUVÂNT ÎNAINTE

Culegerea de materiale ale Conferinței științifice anuale ale
profesorilor și cercetătorilor UPS „I. Creangă” este una cu acces
liber, care asigură publicarea anuală de lucrări științifice
(articole) în toate domeniile de interes din cadrul facultăților
Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.
Culegerea totalizează o vastă gamă de cercetări, ce sunt
valorificate în cadrul următoarelor profiluri știinţifice:
1. Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice,
psihopedagogice și psihosociale a populației
2. Științe ale educației și formarea cadrelor didactice
3. Patrimoniul istoric și cultural în context european
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice concordă, de fapt, cu una
din sarcinile prioritare ale Universității: de a întemeia și dezvolta
științific procesul de formare inițială și continuă a cadrelor
didactice, având în vedere totalitatea influențelor intenționate și
sistematice conturate la catedrele de profil și în cadrul celor opt
laboratoare științifice de cercetare.
Investigaţiile
efectuate,
spectrul
tematic
divers,
profunzimea conţinutului sunt axate pe o inerentă legătură dintre
teorie şi practică, pe o valorificare din mai multe puncte de
vedere a experienţei acumulate atât în învăţământul universitar,
cât şi în cel preuniversitar.
Culegerea tematică este o reprezentare a unei paradigme
ştiinţifice moderne, realizată în contextul unui nou sistem al
muncii didactice universitare, dar şi preuniversitare, în
conformitate cu Procesul de la Bologna, impusă de noile relaţii
de colaborare ştiinţifică internaţională, ce derivă din acest
Proces și influențează activitatea de cercetare științifică în
Universitate.
Igor Racu, dr. hab., prof. univ.
Prorector pentru activitatea științifică
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FACULTATEA PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ
STUDIU COMPARATIV PRIVIND VALORILE MORALE LA
PREADOLESCENȚI ȘI TINERI
Igor RACU, dr. hab., prof. univ.
Nadejda CAPȘA, licențiat în psihopedagogie
Summary
In this article are presented the results of theoretical and
experimental research of moral values at preadolescent and young
adulthood. The basic theoretical approach on this research is the
theory of Kohlberg. In experimental research were involved 160
subjects (80 preadolescents and 80 young people). The main
variables we highlighted the environment (urban and rural) and
gender (men, women). As conclusion, we established difference
between the preadolescents and young adults’ values. Also we
established the statistic difference in values development according
to the environment and gender.
Morala reprezinta o vastă categorie de principii și norme de
viață, reguli de comportamente umane specifice unei societăți la
nivelul dezvoltării acesteia. Persoanele de-a lungul vietii își stabilesc
anumite reguli de conviețuire în dependență de educație și felul
fiecăruia de a se forma și de a fi 10, p. 14.
Formarea conduitei și conștinței morale favorizează unul din
cele mai complexe planuri în formarea personalității: se bazează pe
acțiuni și deprinderi morale, care abia prin cristalizarea și
generalizarea lor se vor structura ca trăsături de ordin moral.
Pe plan psihologic la preadolescenți are loc un proces de
schimbare a imaginii de sine, a valorilor promovate, a dorințelor care
intră în conjuncţie cu tendinţa preadolescentului de a se autodefi ni.
Această „creare‖ a unei noi identităţi are loc , adesea, prin opoziţ ia
faţă de imaginea adultului şi adoptarea unor norme sociale şi de grup
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prezente la ceilaţ i tineri din aceaş i generaţ ie . Schimbări majore apar
şi în plan social: preadolescenţii petrec tot mai mult timp cu alte
persoane de aceaş i vârstă ş i petrec mult mai puţ in timp cu părinţ ii ş i
familia decât atunci când erau copii . Totodată, preadolescenţa este
perioada î n care se iau decizii importante pentru dezvoltarea
persoanei ş i se fac planuri cu privire la viitor.
Problema valorilor morale devine tot mai des subiect de
cercetare în diverse domenii precum: psihologia, pedagogia,
sociologia, filosofia. În domeniul psihologiei un șir de cercetători au
cercetat problema valorilor morale: J.Piaget, L.Legrand,
E.Durkheim, P.Iluț.
Astfel studierea valorilor morale la preadolescenți și
schimbările acestora la vârsta tinereții reprezintă un interes deosebit,
care ne poate evidenția anumite preferințe la diferite etape de vârstă
și cum acestea se schimbă.
Sistemul de valori este relativ stabil , însă el se poate modifica
prin schimbarea ierarhiilor valorice , prin schimbarea priorităţ ilor
valorilor, unele fiind mai importante decât altele
. Stabilitatea
̆
valorilor este î nsa superioară celei a atitudinilor , care se modifică
mai uş or , fiind determinate de seturi diferite de valori , nu neaparat
centrale. De asemenea , diferenţa dintre actorii sociali provine nu
doar din conţ inutul acestor sisteme , ci ş i din modul î n care
sunt
ordonate valorile lor 6, p. 17.
M. Rokeach definește valoarea ca o credință de durată, ca o
anumită cale sau un scop al existenței sunt de preferat, din punct de
vedere social sau personal, față de o cale sau un scop opuse 7, p. 5.
Unii autori, precum R. Doron și F. Parot, consideră că există
cel putin trei sensuri diferite ale noțiunii fundamentale de valoare pe
care o raportează la: motivație – valoarea este apropiată de valență și
trimite la tot ce caută sau evită un anumit individ; procesele sociale și
organizațional – valoarea este echivalentă cu utilitatea socială;
ideologie – o valoare este apropiată de un scop și conduce la
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accentuarea semnificației praxisului sau practicilor sociale [9, p.
384].
Sistemul orientărilor valorice determină partea consistentă a
direcționării personalității și alcatuiește baza relațiilor ei cu: lumea
înconjurătoare, alți oameni, sinele, baza concepției despre lume și
miezul motivației vieții active, baza concepției despre viață și a
„filosofiei vieții" [14, p. 703].
C. Kluckhohn definește valoarea ca o concepție, explicită sau
implicită, distinctivă pentru un individ sau caracteristică pentru un
grup, cu privire la ceea ce este dezirabil și influențează selecția
modurilor, mijloacelor și scopurilor disponibile ale acțiunii;
orientarea spre valoare este o concepție organizată și generalizată,
care influențează comportamentul cu privire la natură, la locul
omului în ea, la relațiile omului cu ceilalți și cu privire la dezirabil și
indezirabil, așa cum pot fi acestea legate de mediu și de relațiile
interumane 4, p. 389.
Valorile nu există în sine, în mod independent. Orice valoare
determină și este determinată de alte valori. M. Rokeach nota că
aceste legături de dependență nu sunt întîmplătoare. Oamenii sunt
ființe consistente, ceea ce presupune existența unei armonii minimale
între valorile pe care le are fiecare individ. Valorile nu există
niciodată disparat, ci sunt integrate în sisteme de valori. Aici relațiile
dintre ele sunt organizate consistent, alcătuind un mod latent de
orientare a indivizilor în toate acțiunile pe care le întreprind, ca efect
al unor pattern-uri stabile, de durată, prin care fiecare individ își
structurează credințele cu privire la scopurile existenței și la
modurile considerate dezirabile de atingere a acestora. Ca și
Kluckhohn, Rokeach imaginează o organizare ierarhică a valorilor,
cu valori centrale, ce devin prioritare. Sistemul valoric este relativ
stabil, însă el se poate schimba prin modificarea ierarhiilor valorice,
prin schimbarea priorităților valorilor [7, p. 12].
Pornind de la lucrările psihologului J.Piaget, care a căutat să
exploreze evoluția cognitivă a vieții morale la copil, L. Kohlberg
6

pune accentul în cercetările sale pe modul în care subiecții-copii
argumentează comportamentul moral. Kohlberg consideră că
dezvoltarea morală are loc conform unor secvenţe specifice. Această
abordare presupune 6 stadii şi 25 de concepte morale de bază şi se
concentreză în special asupra unor noţiuni precum corectitudinea,
dreptatea, echitatea şi demnitatea umană 8, p. 21.
Stadiile dezvoltării morale, după Kohlberg sunt:
- Nivelul Preconvenţional /premoral (până la vârsta de 9 ani)
În acest nivel, valorile morale constau în evenimente externe,
cvasi-fizice, sau în acţiuni reale. Copilul răspunde la reguli şi etichete
evaluative, însă le percepe în termenii consecinţelor plăcute sau
neplăcute ale acţiunilor sale, sau în termenii puterii fizice a celor ce
impun aceste reguli.
 Stadiul 1 (al moralităţii ascultării): Caracterizat prin:
orientare spre obedienţă şi pedeapsă, existenţa unui set de apărare
egocentrică în faţa puterii şi prestigiului superioare lui, sau de evitare
a pedepselor; responsabilitate obiectivă.
 Stadiul 2 (al moralităţii hedonismului instrumental):
Caracterizat prin: orientare naivă, egoistă, acţiunile corecte sunt
acelea care satisfac propriile nevoi, şi ocazional pe cele ale altora;
relativismul valorilor în funcţie de nevoile şi perspectivele fiecărui
actor; egalitarismul naiv, orientare către schimb şi reciprocitate.
- Nivelul Conventional/ Conformitate la rol (de la 9 ani până
la adolescenţă).
Valorile morale constau în îndeplinirea rolului corect, în
menţinerea ordinii convenţionale şi în îndeplinirea expectanţelor
altora.
 Stadiul 3 (al moralităţii bunelor relaţii): Caracterizat prin:
orientarea către a fi „copil bun‖, orientarea spre aprobare, a fi pe plac
şi a-i ajuta pe ceilalţi; conformarea la imaginile stereotipe ale
majorităţii sau la comportamentele specifice rolului; acţiunea este
evaluată în termenii intenţiilor.
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 Stadiul 4 (al moralităţii legii şi ordinii): Caracterizat prin:
orientarea către autoritate şi menţinerea ordinii sociale, orientarea
spre a-şi face datoria şi spre a dovedi respect faţă de autoritate;
menţinerea ordinii sociale; preocupare pentru îndeplinirea
expectanţelor celorlalţi; diferenţierea acţiunilor datorită obligativităţii
resimţite faţă de reguli.
- Nivelul Autonomiei morale (la maturitate)
Moralitatea este definită în termenii conformării la
standardele şi datoriile împărtăşite, indiferent de prezenţa autorităţii.
Aceste standarde devin interne, iar acţiunile şi deciziile se bazează pe
procese interioare de gândire şi raţionament în diferenţierea răului de
bine.
 Stadiul 5 (al moralităţii contractuale şi acceptării
democratice a legii). Caracterizat prin: orientarea contractuală,
legalistă, normele binelui şi răului sunt definite în termenii legilor şi
regulilor instituţionalizate, ce par a avea o bază raţională. Când apare
conflictul între nevoile individuale şi lege sau un anumit contract,
individul decide prevalenţa ultimelor, datorită raţiunii funcţionalităţii
acestora pentru societate.
 Stadiul 6 (al moralităţii principiilor individuale şi de
conduită): Moralitatea principiilor individuale de conştiinţă,
orientarea nu numai spre regulile sociale existente, dar şi spre
conştiinţă, ca agent director, spre respectul şi încrederea reciprocă.
Principiile alegerii morale implică universalitatea şi consistenţa
logică ; acţiunea este controlată de idealuri interne, ce exercită o
anumită presiune de a acţiona în concordanţă cu acestea, indiferent
de reacţiile celorlalţi. În cazul neacţionării în concordanţă cu acestea,
apare autocondamnarea şi vinovăţia.
Valorile se clasificâ în funcție de: gradul de generalitate a
aprecierilor de valoare, sensul acestora, suportul lor, raporturile
dintre ele, cerințele de satisfăcut (și obiectele prin care sunt
satisfăcute) 13, p. 152.
Valorile pot fi clasificate astfel:
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- Valori potențiale și valori reale.
- Valori pozitive și valori negative.
- Valori ale persoanei și valori ale lucrului.
- Valori mijloc și valori scop.
- Valori materiale și valori culturale.
Cercetarea experimentală a fost realizată pe un eșantion de 160
de persoane dintre care 80 sunt preadolescenți, 80 tineri. Subiecții au
fost divizați în 4 subgrupe a câte 40 de persoane, dintre care 40 au
fost preadolescenți din mediul rural, 40 tineri din mediul rural, 40
preadolescenți din mediul urban și 40 tineri din mediul urban. În
fiecare subgrupă formată din 40 de subiecți: 20 subiecți au fost de
genul femenin și 20 de genul masculin.
Ipotezele cercetării:
1. Există diferențe statistice semnificative între valorile
morale ale preadolescenților și valorile morale ale tinerilor.
2. Există diferențe statistice semnificative între valorile
morale la preadolescenți și tineri, în funcție de mediul de trai.
3. Există diferențe statistice semnificative dintre valorile
morale la fete și băieți.
Metodele de investigație:
Empirice: Testul morfologic al valorilor vieții (В.Ф. Сопов,
Л.В. Карпушина); Testul Scara valorilor (Robert Dilts și Peter
Senge).
Statistice: Testul Bravais-Pearson; Tetul T-student.
Analiza și interpretarea datelor

Fig. 1. Mediile la variabila valorilor morale și sferele vieții la
preadolescenți și tineri
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Cea mai înaltă medie la variabila valorilor morale a fost
obținută la variabila aptitudini – ceea ce denotă faptul că
preadolescenții încep a-și manifesta aptitudinile mult mai intens, le
dezvoltă pentru a obține succes în sfera vieții profesionale și sfera
studii.
Tabelul 1.1 Diferențele statistice în funcție de categoria de vârstă

Dezvoltarea sinelui
Satisfacția spirituală
Creativitatea
Contactele sociale
Prestigiul persoanal
Aptitudini
Situația materială
Nivelul pers.de
individualitate
Sfera vieții
profesionale
Sfera studii
Sfera vieții familiale
Sfera vieții sociale
Sfera distracții
Sfera activității fizice

M.pread.
46,9
52,76
42,99
46,23
47,42
56,48
51,26

M. tineri
44,6
51,91
39,74
40,74
40,11
50,9
43,6

t
2,279
0,634
2,74
4,884
7,592
5,448
7,481

p
P=0,024
P=0,526
P=0,006
P= 0.001
P= 0.001
P= 0.001
P= 0.001

43,55

34,5

8,654

P= 0.001

63,94

61,86

1,645

P=0,101

66,41
53,56
56,76
63,21
54,29

58,95
57,5
53,58
57,14
50,41

6,217
-2,565
2,104
4,854
2,045

P= 0.001
P=0,011
P=0,037
P= 0.001
P=0,042
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Fig. 2. Valorile medii în funcție de categoria de vârstă la
variabilele „contacte sociale”, „prestigiu personal”, „aptitudini ”,
„situatia materiala”, „niv. personal de individualitate” , „sfera
studii “ , „sfera distractii”.
După cum putem vedea în tabelul 1.1 și fig. 1.2, diferențe
statistice semnificative la pragul de semnificație de p=0,001 au fost
obținute la mai multe valori și sfere al vieții: diferențele statistice la
valorile contacte sociale, prestigiu social și aptitudini ne indică faptul
că pentru preadolescenții au mai multă importanță relațiile sociale pe
care aceștia le stabilesc.
Preadolescenții sunt într-o perioada în care doresc să se
manifeste, iar aptitudinile sunt acele componente ale personalității
care le permit să se diferențieze de ceilalți. Preadolescenții abia încep
să capete experiență și din cauza limitei de vârstă își doresc tot mai
mult să exploreze, dar totodată întâmpină anumite restricții de-aceea
aceștia îți doresc o situație materială mai bună și pun accent pe sfera
distracții. Deci putem constata că preadolescenții se implică mult mai
activ în sfera studii față de tinerii care deja au studii, fie medii, fie de
specialitate sau superioare.
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Tabelul 2. Diferențele statistice îm funcție de mediul de trai
M.rural

M.urban

t

"p"

Dezvoltarea sinelui

46.01

45.49

0,5123

P=0,609

Satisfacția spirituală
Creativitatea
Contactele sociale
Prestigiul persoanal
Aptitudini
Situația materială
Nivelul pers.de
individualitate
Sfera vieții profesionale
Sfera studii
Sfera vieții familiale
Sfera vieții sociale
Sfera distracții
Sfera activității fizice

53.01
43.08
43.16
44.15
54.48
47.39

51.66
39.65
43.8
43.39
52.9
47.48

10,096
2,895
-0,5293
0,6786
14,211
-0,0734

P=0,314
P=0,004
P=0,597
P=0,498
P=0,157
P=0,941

38.23

39.83

-12,666

P=0,207

63.29
63.2
58.54
58
59.62
58.23

62.51
62.16
52.52
52.34
60.73
46.48

0,61
0,7762
4,03
38,564
-0,8217
7,007

P=0,542
P=0,438
P=0.001
P=0.001
P=0,412
P=0.001

În urma analizei mediilor valorilor morale și sferelor vieții la
subiecții din mediul rural și cei din mediul urban, am determinat că
există diferențe statistice semnificative la pragul de semnificație de
p=0,05, la următoarele variabile: creativitate, sfera vieții familiale,
sfera vieții sociale și sfera activității fizice.

Fig. 3. Mediile comparative ale valorilor și sferelor vieții în funcție
de mediul de trai
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După cum putem observa în figurile 1.3 și 1.4, între subiecții
din mediul rural și cei din mediul urban există diferențe statistice
semnificative la pragul de semnificație p=0,05 la următoarele
variabile: creativitate, sfera vieții familiale, sfera vieții sociale, sfera
activității fizice. În toate cele patru cazuri valorile subiecților din
mediul rural este mai mare decât a celor din mediul urban, de ex.,
media valorii – creativitate, la toți cei 80 de subiecți dim mediul rural
este de 43,1, pe când la subiecții din mediul urban, doar 39,6. O
diferență majoră este întâlnită la sfera vieții familiale, cei din mediul
rural având media de 47,4, cei din mediul urban 40,1. Această
diferență ne demonstrează că pentru persoanele din mediul rural este
foarte important să se realizeze în sfera familială, punând accent pe
valorile legate de familie.
Tabelul 3. Diferențele statistice în funcție
de gen la valorile morale și sferele vieții
M.fem

M.masc

t

"p"

Dezvoltarea sinelui

46.09

45.41

0,659

P=0,511

Satisfacția spirituală

52.69

51.99

0,522

P=0,602

Creativitatea

40.85

41.88

-0,846

P=0,399

Contacte sociale

43.56

43.4

0,135

P=0,893

Prestigiu personal

43.95

43,59

0,322

P=0,748

Aptitudini

54

53.38

0,561

P=0,576

Situația materială

47.81

47.05

0,641

P=0,523

Niv.personal de individ.

39.38

38.67

0,552

P=0,582

Sf.vietii profesionale

62.3

63,5

-0,946

P=0,346

Sf.studii

63.75

61.61

1,609

P=0,11

Sf.vietii familiale

55.92

55.14

0,503

P=0,616

Sf.vietii sociale

55.98

54.36

1,054

P=0,294
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Sf.distractii

60.02

60.33

-0,224

P=0,823

Sf.activ. Fizice

52.56

52.14

0,221

P=0,825

În continuare prezentăm valorile pe care le-am obținut prin
intermediul testulu Scara valorilor.

Fig. 4. Numărul alegerilor totale ale valorilor și prezentarea în
procente
Analiza figigurii date ne permite să aflăm câte alegeri totale au
obținut fiecare valoare în parte, atât din mediul rural, cât și din
mediul urban, indiferent de categoria de vârstă a subiecților. Valoare
cu cel mai mare număr de alegeri – familia cu 92 alegeri (19 %) din
totalul acestora. Cele mai puține alegeri au înregistrat următoarele
valori: puterea – 7 alegeri; pace – 9 alegeri; siguranța – 12 alegeri.
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Fig. 5. Numărul de alegeri a valorilor și gradul alegerilor
Analiza rezultatelor prezentate ne permite să identificăm
valorile care au fost selectate cel mai des din numărul lor total de 30
de valori, de toți cei 160 de subiecți care au fost supuși testării.
Astfel, valorile care au fost selectate cel mai des sunt: Familia – 92
de alegeri (19%), dintre care 42 sunt de gradul I, urmează Sănătatea
– 78 alegeri (16%), 31 de gradul I, 28 de gradul II, printre valorile cu
un număr destul de mare de alegeri se numără și Iubirea – 49 alegeri,
Educația – 37 alegeri și Dumnezeu, cu un număr de 35 de alegeri,
cele mai multe fiind cele de gradul III – 20 la număr.
Urmează să analizăm valorile alese din perspectiva alegerilor
obținute în anumite medii: mediul rural și mediul urban, cât și
categoria de vârstă care a ales aceste valori.
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Fig. 6. Reprezentarea grafică a alegerilor valorilor de către
preadolescenții din mediul rural și urban
În urma analizei rezultatelor prezentate, constatăm că numărul
alegerilor fiecărei valori la preadolescenții din mediul rural și cei din
mediul urban diferă, în special la variabila Sănătate și variabila
Dezvoltarea sinelui, cu o diferență de 8 puncte.
Preadolescenții din mediul rural au dat preferință următoarelor
valori: familia, sănătatea și Dumnezeu, pe când cei din mediul urban:
bani, libertate și dezvoltarea sinelui.
Analiza acestor valori ne permite să constatăm faptul că
mediul de trai influențează foarte mult asupra valorilor care se
dezvoltă și promovează în decursul vieții. Valorile preadolescenților
dim mediul rural sunt mai spirituale și se transmit de la familie, pe
când valorile promovate de preadolescenții din mediul urban sunt
valori noi, dezvoltate odată cu dezvoltarea societății.
Valorile prezente la tinerii din mediul urban și mediul rural nu
diferă statistic semnificativ.
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Tabelul 4. Corelația dintre valorile morale și sferele vieții
(Corelația Bravais-Pearson)
Variabilele

Coeficientul
de corelaţie

Pragul de
semnificaţie

Dezvoltarea sinelui/Sf.vieții profesionale

0,665

p ≤ 0,01

Dezvoltarea sinelui/Sf.studii

0,721

p ≤ 0,01

Dezvoltarea sinelui/Sf.vieții sociale

0,543

p ≤ 0,01

Dezvoltarea sinelui/Sf.distracții

0,675

p ≤ 0,01

Satisfacția spirituală/Sf.vieții profesionale

0,491

p ≤ 0,01

Satisfacția spirituală/Sf.studii

0,428

p ≤ 0,01

Satisfacția spirituală/Sf.distracții

0,523

p ≤ 0,01

Satisfacția spirituală/Sf.activ.fizice

0,410

p ≤ 0,01

Creativitatea/Sf.vieții profesionale

0,669

p ≤ 0,01

Creativitatea/Sf.studii

0,565

p ≤ 0,01

Creativitatea/Sf.vieții sociale

0,442

p ≤ 0,01

Creativitatea/Sf.distracții

0,607

p ≤ 0,01

Contacte sociale/Sf.vieții profesionale

0,555

p ≤ 0,01

Contacte sociale/Sf.studii

0,658

p ≤ 0,01

Contacte sociale/Sf.vieții sociale

0,496

p ≤ 0,01

Contacte sociale/Sf.distracții

0,657

p ≤ 0,01

Prestigiul personal/Sf.vieții profesionale

0,449

p ≤ 0,01

Prestigiul personal/Sf.studii

0,624

p ≤ 0,01

Prestigiul personal/Sf.vieții sociale

0,407

p ≤ 0,01

Prestigiul personal/Sf.distracții

0,647

p ≤ 0,01

Prestigiul personal/Sf.activ.fizice

0,431

p ≤ 0,01

Aptitudini/Sf.vieții profesionale

0,640

p ≤ 0,01

Aptitudini/Sf.studii

0,667

p ≤ 0,01

Aptitudini/Sf.vieții sociale

0,440

p ≤ 0,01

Aptitudini/Sf.distracții

0,661

p ≤ 0,01
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Aptitudini/Sf.activ.fizice

0,454

p ≤ 0,01

Situația materială/Sf.vieții profesionale

0,517

p ≤ 0,01

Situația materială/Sf.studii

0,644

p ≤ 0,01

Situația materială/Sf.vieții sociale

0,408

p ≤ 0,01

Situația materială/Sf.distracții
Niv.personal de indiv./Sf.vieții
profesionale

0,722

p ≤ 0,01

0,422

p ≤ 0,01

Niv.personal de indiv./Sf.studii

0,572

p ≤ 0,01

Niv.personal de indiv./Sf.distracții

0,623

p ≤ 0,01

Cel mai puternic coeficient de corelație a fost obținut între
Dezvoltarea sinelui și Sfera studii – 0,721, Situația materială și Sfera
distracții – 0,722.
Studiul experimental realizat și analiza datelor ne permite să
formulăm următoarele concluzii:
1. Am stabilit diferențe statistice simnificative la pragul de
semnificație p=0,01 și p=0,05 între valorile prezente la
preadolescenți și tineri la următoarele valori: contactele sociale,
prestigiul personal, aptitudini, situația materială, prietenia, onoarea,
stima de sine.
2. Am obținut diferente statistice semnificative la pragul de
semnificație p=0,05 la variabila: sferele vieții, atât la factorul vârtsă,
cât și la factorul mediu. Astfel la preadolescenți și tineri se identifică
diferențe statistice la următoarele sfere: sfera studii și sfera distracții,
preadolescenții obținând rezultate medii mai mari la ambele
variabile. Subiecții din mediul rural tind spre realizare pe plan
familial, doresc să-și dezvolte sfera vieții sociale, deoarece mediul
rural este mai mult un mediu restrâns, în care posibilățile de
socializare și interacțiune diversificată sumt mult mai limitate decât
în mediul urban.
3. Compararea valorilor în funcție de genul persoanelor ne-a
permis să evidențiem faptul că între subiecții de genul femenin și cel
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masculin, indiferent de categoria de vârstă din care fac parte, există
putine diferențe statistic semnificative. Am obținut diferențe
statistice semnificative doar la valorile: prietenie, onoare și stima de
sine. În toate trei cazuri media acestor valori a fost mai mare la
subiecții de gen masculin.
4. În urma analizei sferelor vieții în funcție de genul
subiecților nu am obținut diferențe statistice semnificative, atât
fetele, cât și băieții acordă aceeași importanță tuturor sferelor.
5. Au fost obținute corelații pozitive între toate valorile
morale și următoarele sfere ale vieții: sfera vieții profesionale, sfera
studii, sfera vieții sociale, sfera distracții.
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IMAGINEA DE SINE ȘI ABILITĂȚILE DE COMUNICARE
LA PREADOLESCENȚI
Iulia RACU, dr., conf. univ.,
Alexandru CAȘCAVAL, masterand
Summary
The article represents the experimental research of self- image
and communicative skills at preadolescents. As results we establish
that 37,75% of preadolescents have a strong self-image. Self-image
is more developed at girl and at pupil from 9th grade. Among
communicative skills preadolescent choose in communication
competent style. Preadolescents with developed self-image prefer
competent style.
Articolul reprezintă studiul experimental al imaginii de sine și
a abilităților de comunicare la preadolescenți. Ca rezultate am stabilit
că 37,75% din preadolescenți manifestă imagine de sine puternic
conturată. Imaginea de sine este mai dezvoltată la preadolescente și
la copii din clasa a 9-a. Dintre stilurile de comunicare preadolescenții
aleg mai frecvent stilul competent. Preadolescenții cu imagine de
sine dezvoltată preferă stilul competent in comunicare.
Imaginea de sine reprezintă un sistem de montaje ale
individului, orientate spre sine, care include concepțiile, aprecierile și
tendințele comportamentale proprii, care se constituie în ontogeneză,
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parcurgând anumite trepte și devenind relativ stabile în adolescență
[3]. Ea este „produsul final‖ al procesului de conștientizare a
persoanei de sine, una din formele sub care apare conștiința de sine,
expresia integrată a modului în care se reprezintă pe sine un individ
uman. Imaginea de sine se formează în procesul activității și
comunicării subiectului prin identificarea și comparație cu alții,
analiza gândurilor, sentimentelor și activității proprii și ale altora,
autoaprecierea și conștientizarea aprecierilor celor din jur,
constituind trăirea aspectului unificator de coeziune a personalității.
Imaginea de sine este formată din mai multe componente însă
principale sunt doar trei, acestea fiind imaginea eului fizic, psihic și
social. Toate aceste trei formează imaginea obiectivă despre sine a
preadolescentului [3].
La preadolescenți, imaginea de sine este influențată de către
schimbările fiziologice și de cercul de prieteni [2, 4].
Comunicarea este un fenomen psihologic complex, care este
definit ca proces de interacţiune între persoane, grupuri sau ca relaţie
mijlocită prin cuvânt, imagine, gest, simbol, semn. Prin intermediul
ei, indivizii îşi împărtăşesc cunoştinţe, experienţe, interese, atitudini,
simţăminte, opinii, idei. Privită ca proces, comunicare consta în
transmiterea şi schimbul de informaţii (mesaje) între persoane. De
cele mai multe ori comunicarea, este definită – de către majoritatea
specialiştilor – ca un proces prin care un emiţător transmite o
informaţie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a
produce asupra receptorului anumite efecte.
Comunicarea este influențată de o multitudine de factori:
psihologici, cognitivi, sociali psihosociali. Ca act de transmitere a
informaţiei este indispensabilă pentru stabilirea şi menţinerea
relaţiilor umane indiferent de vârstă [1, 2, 4].
La etapa preadolescentă, comunicarea obţine noi caracteristici,
capătă nuanţe mai intime, personale. Activitatea dominantă devine –
comunicarea cu semenii, iar conţinutul este stabilirea şi menţinerea
unor relaţii personale cu ei. Relaţiile cu semenii se află în centrul
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vieţii preadolescente şi au un impact semnificativ asupra
comportamentului şi activităţii.
În contextul celor expuse, considerăm importantă studierea
imaginii de sine și a abilităților de comunicare la preadolescenți.
Eșantionul experimental a fost constituit din 98 de
preadolescenți. Dintre aceștia: 47 băieți și 51 fete cu vârsta cuprinsă
între 13 și 15 ani.
În cadrul cercetării au fost aplicate următoarele metode:
Chestionarul „Cât de puternică este imaginea de sine?‖ (adaptat de
N. Mitrofan) și Testul abilităților de comunicare (L. Michelson).
În urma aplicării pe subiecți a Chestionarul „Cât de puternică
este imaginea de sine?‖ (adaptat de Nicolae Mitrofan) [Anexa nr.1],
am obținut următoarele rezultate (vezi Anexa nr.7, tabelul A 7.1.):

Fig.1. Rezultatele pentru imaginea de sine la preadolescenți
Conform distribuției grafice a datelor ilustrate în figura 1,
pentru întregul eșantionul observăm următoarele frecvențe: 62,24%
din preadolescenți prezintă imagine de sine bine conturată. Acești
preadolescenți au o bună performanță școlară, se implică în activități
extrașcolare, au o părere pozitivă despre sine și în pofida unor dubii
referitor la propria identitate în formare, ei au o percepție de sine
adecvată și bazată atât pe influențele din exterior cât și pe propriile
opinii și păreri.
37,75% din preadolescenți manifestă imagine de sine puternic
conturată. Ei se caracterizează prin încredere în propriile forțe,
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independență emoțională și prin capacitate de-a exprima adecvat
emoțiile și a le diferenția pe cele proprii de cele preluate din exterior.
În continuare ne-am propus să studiem imaginea de sine la
preadolescenți în dependență de genul acestora. Rezultatele pentru
imaginea de sine la băieți și fete sunt prezentate in figura 2.

Fig. 2. Rezultatele pentru imaginea de sine la preadolescenți în
funcție de gen
Frecvența cea mai mare pentru nivelul bine conturat al
imaginii de sine este caracteristică băieților (72,34%), spre deosebire
de fete (52,94%).
Pentru nivelul puternic conturat al imaginii de sine sesizăm un
tablou invers de rezultate: o frecvență mai mare este specifică fetelor
(47,05%) în comparație cu băieții (27,65%).
Am consemnat diferențe statistic semnificative după testul T student între rezultatele băieților (19,83) și rezultatele fetelor (23,49)
(t=-3.68, p≤0,001). Astfel fetele demonstrează o imagine de sine mai
puternică.
Următorul pas este prezentarea distribuției rezultatelor în baza
variabilei de vârstă. Rezultatele sunt ilustrate grafic în figura 3.
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Fig. 3. Rezultatele pentru imaginea de sine la preadolescenți în
funcție de vârstă
Nivelul bine conturat al imaginii de sine înregistrează
frecvență maximă în rândul preadolescenților din clasa a 7-a (70,
58%), spre deosebire de 40,42% din preadolescenții din clasa a 9-a.
Nivelul puternic conturat al imaginii de sine predomină în
clasa a 9-a (59,57%), pe când în clasa a 7-a (29,41%).
Testarea la semnificaţia statistică a datelor prin intermediul
testului T – student a stabilit diferențe statistic semnificative între
rezultatele preadolescenților din clasa a 7-a (19,35) și rezultatele
preadolescenților din clasa a 9-a (24,32) (t=-5.38, p≤0,001), cu
rezultate mai mari pentru preadolescenții din clasa a 9-a. Vom
menționa că pentru preadolescenții din clasa a 9-a este caracteristică
o imagine de sine mai bine conturată și mai conștientizată,
comparativ cu preadolescenții din clasa a 7-a la care imaginea de
sine încă este în proces de dezvoltare.
Pentru a scoate în evidență stilurile de comunicare la
preadolescenți am analizat rezultatele la Testul abilităților de
comunicare (L. Michelson).
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Fig. 4. Rezultatele pentru stilurile de comunicare la preadolescenți
Conform procentajului prezentat în graficul de mai sus, putem
observa că la preadolescenți prevalează cel mai mult stilul competent
(74,50%). Stilului competent fiindu-i însușite caracteristici precum:
reacții adecvate independente de situațiile externe, la care este supus
preadolescentul, capacitatea de-a intra ușor în contact cu alți oameni
și a manifesta o atitudine pozitivă față de aceștia, acceptând ajutor
din partea celorlalți și cerând-o când este nevoie. În caz de necesitate
preadolescentul poate spune „Nu!‖, astfel controlându-se pe sine și
gestionând cu succes conflictele apărute.
15,30% din preadolescenți manifestă stilul dependent.
Preadolescenții cu acest stil de comunicare se caracterizează prin
tendința de a primi ajutor și suport din partea celor din jur. Chiar
dacă copilul se poziționează ca un neputincios care are nevoie de
ajutor, în interior posedă resurse destule pentru a coexista fără
suportul celorlalți. În general, preadolescenții cu acest stil de
comunicare sunt dependenți de alte persoane, care sunt gată să le
ofere sprijin, însă această legătură inevitabil duce la o descreștere
semnificativă a încrederii în sine ca rezultat a neputinței proprii.
Stilul agresiv se întâlnește la 10,20%. Preadolescenții ce
adoptă acest stil de comunicare manifestă și își exprimă propriile
opinii, sentimente, drepturi sau nevoi într-o manieră în care
drepturile celorlalți sunt negate sau încălcate. Preadolescenții
apelează la stilul agresiv de comunicare pentru a-i controla pe ceilalți
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prin intimidare și constrângere, având credința că singura cale de a
rezolva un conflict este de a-l învinge pe celălalt. Stilul de
comunicare agresiv are la bază aspecte precum stima de sine scăzută,
sentimentele de neajutorare sau credințe de superioritate față de
ceilalți.
În continuare ne-am propus să studiem legătura dintre stilurile
de comunicare și imaginea de sine prin coeficientul de corelaţii
Bravais-Pearson.
Tabelul 1. Corelaţia dintre stilurile de comunicare și imaginea de
sine la preadolescenți (Corelaţia Bravais-Pearson)
Coeficientul
Pragul de
Variabilele
de corelaţie
semnificaţie
Stilul competent /
0,319
p ≤ 0,005
Imaginea de sine
Potrivit datelor am obținut un coeficient de corelație pozitiv
(corelația Bravais-Pearson) între stilul competent și imaginea de sine
la preadolescenți (r= 0.319, p ≤ 0,005). Astfel vom afirma că
preadolescenții ce aleg stilul competent sunt preadolescenții ce au o
imagine de sine bine și puternic conturată.
Rezultatele obținute pentru stilurile de comunicare, în urma
prelucrării datelor brute în baza criteriului de gen, sunt prezentate în
figura 5.

26

Fig. 5. Rezultatele pentru stilurile de comunicare la preadolescenți
în funcție de gen
Se observă diferențe în frecvențele stilurilor de comunicare
caracteristice preadolescenților.
70,23% din preadolescenți și 78,44% din preadolescente
manifestă stil competent în comunicare.
Stilul dependent este mai mult caracteristic preadolescenților
(19,12%), spre deosebire de 11,76% preadolescente.
Pentru stilul agresiv frecvențele preadolescentelor (9,80%)
sunt apropiate de frecvențele preadolescenților (10,65%).
Pentru a vedea dacă sunt diferenţe semnificative între băieți și
fete în stilurile de comunicare, am recurs la testul T-student. Testarea
la semnificaţia statistică a datelor a stabilit diferențe semnificative
între băieți (8,77) și fete (7,12), doar la stilul dependent (t=2.36,
p=≤0,005). Băieții manifestă mai frecvent stilul dependent
comparativ cu fetele.
Rezultatele care ilustrează stilurile de comunicare la
preadolescenți în funcție de vârstă (13 ani – clasa a 7-a; 15 ani –
clasa a 9-a) pot fi urmărite în figura 6.
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Fig. 6. Rezultatele pentru stilurile de comunicare la preadolescenți
în funcție de vârstă
Stilul competent de comunicare este ales mai frecvent de către
preadolescenții din clasa a 9-a (80,85%), comparativ cu
preadolescenții din clasa a 7-a (68,64%).
Pentru stilul dependent frecvența cea mai mare este
caracteristică preadolescenților din clasa a 9-a (17,03%), spre
deosebire de preadolescenții din clasa a 7-a (13,72%).
17,64% din preadolescenții din clasa a 7-a și doar 2,12% din
preadolescenții din clasa a 9-a manifestă stilul agresiv în comunicare.
Testarea la semnificaţia statistică, după testul T-student, a
datelor, a stabilit diferență semnificativă doar pentru stilului agresiv
(t=2.899, p≤0,005), între preadolescenții din clasa a 7-a (6,29) și
preadolescenții din clasa a 9-a (4,74). Stilul agresiv de comunicare
este mai frecvent ales de preadolescenții din clasa a 7-a.
În concluzie vom menționa că preadolescenților le este
specifică imaginea de sine bine conturată și puternic conturată
(62,24%, 37,75%). Pentru fete, spre deosebire de băieți, este
caracteristică o imagine de sine mai dezvoltată și mai conturată. Spre
sfârșitul preadolescenței, în clasa a 9-a, imaginea de sine se
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sistematizează, se conturează și devine mai stabilă și puternică,
comparativ cu preadolescenții din clasa a 7-a.
Pentru stilurile de comunicare, vom menționa că la
preadolescenți prevalează stilul competent de comunicare cu cei din
jur (74,50%).
Am stabilit o relație între imaginea de sine și stilul de
comunicare la preadolescenți. Preadolescenții cu o imagine de sine
puternic conturată aleg stilul competent în comunicare cu cei din jur.
Stilul competent în comunicare se întâlnește mai frecvent la
fete (78,44%), decât la băieți (70,23%). Diferențe de gen însă am
consemnat pentru ul alt stil de comunicare și, anume stilul
dependent, care este mai caracteristic băieților decât fetelor.
Preadolescenții din clasa a 9-a recurg mai frecvent la stilul
competent comparativ cu cei din clasa a 7-a (70,23% și 68,64% ).
Diferențe statistice consemnăm pentru stilul agresiv. Preadolescenții
din clasa a 7-a aleg stilul agresiv mai mult în comparație cu
preadolescenții din clasa a 9-a.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ К СОЦИУМУ В РАЗЛИЧНЫХ
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ
Е. А. КОВАЛЕВА д-р., конф.унив.
Summary
Adaptation regarding the social relationships represents the
result of the complex impact of different psychological and
pedagogical circumstances and self-development. Adaptation is also
the result of the process of interaction within society. Ethnical
differences in the process of adaptation within society are linked to
the individual development of person in the particular ethnic
minorities. Consolidation in the public relations is connected with
the optimal adaptation level to the social life in the different ethnic
groups.
Нестабильность и динамика социальных процессов
предъявляет повышенные требования к человеку, ставит
вопросы его адаптивности к социальным трансформациям.
Особенно сложно ориентироваться в том обществе, где
нестабильность политических, экономических отношений
нарушает стабильность и надежность функционирование
жизнедеятельности человека. Непредсказуемость социальных
процессов повышает требования к личности, т.к. необходимо
учитывать обновленную социальную ситуацию, сопрягая с
собственными внутренними установками и убеждениями,
оставаясь устойчивым и динамичным в современных
изменяющихся условиях. Адаптивность рассматривалась в
психологии как приспособление личности к среде. Необходимо
различать понятия приспособления и адаптации как системы
продуктивного взаимодействия со средой. Если в первом случае
целью является достижение отсутствия конфликтов со средой,
то во втором случае стоит задача самоактуализации и
самореализации личности. Можно считать ,что адаптация в этом
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случае понимается как «адаптация к жизни» - считают
К.А.Абульханова-Славская, Л.А.Анциферова и А.А.Кроник [8,
10].
На основе конструктивного взаимодействия личности и
социума осуществляется основная функция личности –
социально-преобразующая. Благодаря осуществлению этой
функции стабилизируются социальные процессы, динамика
социальных
преобразований
становится
более
целенаправленной. Наиболее продуктивное состояние общества
способствует оптимизации личностного развития. Таким
образом, это процесс взаимно направленный. Продуктивное
взаимодействие системы личности и социальной системы
приводит к их координации, снижению дисбаланса в каждой их
них. Продуктивность взаимодействия, по мнению Степановой
С.И., зависит от соотнесенности процессов согласованности и
рассогласованности со средой [10, 14].
Если одно из направлений приобретает избыточную
выраженность, то это разрушительно как для общества, так и
личности.
В современном обществе происходят интенсивные
изменения в структуре социальных ценностей. Новые
технологии цивилизационного процесса влекут значительные
культурно-социальные преобразования. Темп изменений ставит
сложную задачу перед личностью регулировать свою
жизнедеятельность в соответствии с новыми тенденциями.
Успех, социальный статус, профессиональная карьера зависит
сегодня уже даже не от того насколько личность соответствует
сегодняшним требованиям, а от тех возможностей, которыми
обладает личность в потенциале. Таким образом, адаптация к
современному социуму направлена не на сегодняшний день, а
на будущее.
Реакция личности на динамично меняющийся социум
определяет
ее
активность,
благополучное
состояние,
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толерантность
к
окружающим
людям,
принятие
и
взаимодействие с ними. Реакция, в свою очередь, зависит от
особенностей
отражения
личностью
социальной
действительности. Георгиевский А Б. [5, 27] подчеркивал, что
адаптация – это и есть форма отражения воздействия внешней и
внутренней среды, заключающейся в тенденции к установлению
с ней динамического равновесия.
Отечественные исследователи под социальной адаптацией
понимают «активное освоение личностью или группой новой
для нее социальной среды». Согласно Д. В. Ольшанскому, это
вид взаимодействия личности или социальной группы с
социальной средой, в ходе которого согласовываются
требования и ожидания его участников. Важнейший компонент
адаптации – согласование самооценок и притязаний субъекта с
его возможностями и реальностью социальной среды,
включающее также тенденции развития среды и субъекта [7].
Д. Н. Дубровин социальной адаптацией называет
«успешное приспособление индивида к условиям социальной
среды, наличие адекватного восприятия окружающей
действительности, адекватной системы отношений и общения с
окружающими; проявление активности в учебной, трудовой
деятельности и пр.» [4, 74].
Если
по
каким-то
причинам
(когнитивным,
психофизиологическим, поведенческим и др.) личность не
может установить это равновесие, она стремится выстроить
психологические защиты, самоустраняется из активной
социальной практики. Нарушение адаптации как системного
процесса свидетельствует о разрушении связей между
личностью и обществом. Человек проявляет социальную
пассивность, отчужденность от социума или неадекватную
враждебность в социальных взаимодействиях.
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В успешности адаптивных процессов особую роль играют
совокупность как внешних, так и внутренних условий , в
которых реализует себя личность. Внешними условиями можно
считать характеристики социальных групп, членами которых
является личность. Внутренними – особенности личности, ее
восприятия, установки, способы поведения. Внутренние и
внешние условия образуют состояние преадаптации (Реан А.А)
[9, 75].
Преадаптация
подразумевает
особенности
жизнедеятельности, образа жизни человека, позволяющие быть
более эволюционно приспособленным. В процессе воздействия
факторов среды и восприятия этого процесса актуализируются
уже сложившиеся стороны жизнедеятельности, средства
функционирования личности.
Другим аспектом социальной адаптации является
принятие индивидом социальной роли. По мнению П.Г.
Белкина, сущностью социализации и социальной адаптации
является вхождение индивида в социальную среду, усвоение и
активное воспроизводство социальных связей, «однако по
сравнению
с
социализацией
социальная
адаптация
характеризуется тем, что происходит в первичном коллективе
или малой группе и связана с конкретным родом деятельности,
объединяющей этот коллектив или малую группу» [2, 131].
И.К. Кряжева отмечает, что социальная адаптация
личности означает включение личности в социальную среду
через обретение социального статуса и является необходимым
условием функционирования общества как единого социального
организма. В качестве критериев оптимальной социальнопсихологической адаптации индивида в коллективе выделяются
деловая включенность индивида в социальную среду и
эмоциональное самочувствие [6, 15] .
В различных социальных группах, в зависимости от их
характеристик,
жизненного
уклада
по-разному
будут
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восприниматься воздействия изменяющейся среды. Чем более
консервативна группа или закрыта, тем в большей степени
будут преобладать агрессивные тенденции как негативная
реакция на восприятие изменяющейся среды. Это связано с
затруднениями в адаптивном процессе.
Абульханова-Славская
К.А.
рассматривает
связь
адаптации человека к социальным изменениям с социальнокогнитивными структурами [1, 39]. Социальное мышление
является такой когнитивной структурой и подразумевает
«обобщение» личностью своего способа жизни. Мышление
личности
выражает
ее
отношение
к
социальной
действительности в целом и к конкретным формам этой
действительности, на которые последняя ориентируется в
данном обществе, в данную эпоху: моральным, правовым,
политическим, и главное – собственно ценностным (духовным,
культурным). Социальное мышление складывается в рамках
функционирования личности в конкретных социальных
группах. Этнические группы, как наиболее устойчивые и
значимые в жизни индивида формируют социальные ценности и
отношения к ним. В группе формируется тип адаптационной
стратегии, оценка степени воздействия среды, готовность к
физическим и психологическим затратам в процессе адаптации,
использование типов защит, степени активности. Оценка все
этих разнообразных параметров, как правило, происходит в
свернутом, интуитивном уровне. Если личность сталкивается с
противоречием и рассогласованием ее установок и
требованиями изменчивой среды, то этот диссонанс может
восприниматься как угроза не только самой личности, но и
группе, членом которой она является. Это вызывает
агрессивные
действия
у
личности,
другие
формы
психологические
защиты.
Появляются
своеобразные
«фильтры», которые производят определенную селекцию
информации о среде, деформируя ее восприятие в соответствии
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с имеющимися групповыми установками. Такой процесс
приводит к проблемам в адаптации, т.к. направлен на
преодоление субъективной угрозы и дискомфорта. Достижение
адаптивности возможно не за счет селекции информации об
окружающей социальной среде в соответствии с личными и
групповыми установками, а за счет изменения самих этих
установок, изменением системы отношений личности к
современным реалиям, развития необходимых личностных
качеств, имеющих особую значимость в процессе адаптивности.
Среди таких качеств можно выделить : особенности
самоотношения, локус контроля, позитивную эмоциональность,
активность, специфику межличностных отношений. Установки
являются основными побудителями и регуляторами поведения
личности. Б.П.Ананьев, анализируя успешность деятельности
подчеркивал особую роль направленности личности, т.к. она
интегрирует различные качества личности, в том числе
целеустремленность и мотивацию [2, 70]. Можно предположить,
что в различных социальных группах направленность и другие
интегративные установки будут различаться. Социальные
установки включают в себя:
- когнитивный компонент;
- отношения, реализующиеся в эмоциях;
- способы поведения.
Эти компоненты являются результатом всех психологопедагогических воздействий. Вероятно, существуют различия в
социальных установках в этнических группах, в которых как
специфической среде развивается личность. Осознание картины
мира, своего места, особенности отношений к себе и людям
накладывает своеобразие на процесс адаптации к социальным
отношениям. В.А.Ядов выделил понятие диспозиции. Это
предрасположенность личности к определенным оценкам и
способу поведения. Несомненно в различных этнических
группах реализуются различные диспозиции, отвечающие как за
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отдельные акты поведения, поступки так и поведение в целом.
Система ценностных ориентаций образует внутреннюю основу
отношений личности к действительности.
Отношение к самому себе, по мнению Ананьева Б.Г.
обеспечивает целостность личности, выполняя функции
саморегулирования и контроля развития, способствует
образованию и стабилизации единства личности, ее целостности
Это особенно важно в процессе взаимодействия личности и
среды. Божович Л.И. понимает самооценку как особое
образование, связанное с мотивационно – мотивационной
сферой, уровнем притязаний. А.В. Захаров акцентирует
внимание
на
регуляторных
свойствах
самооценки.
Формирование самооценки происходит в процессе деятельности
и межличностных отношений. Межличностные отношения
реализуются в специфике общения и связаны с разнообразием
социальных контактов. В различных этнических группах эти
взаимодействия
окрашены
особенностями
этнического
своеобразия.
К социальным установкам можно отнести локализацию
контроля над происходящими событиями (экстернальность –
интернальность). Локус контроля означает склонность человека
видеть
источник
управления
своей
жизни,
либо
преимущественно во внешней среде или в самом себе. Во
многих исследованиях доказывается, что интерналы более
уверены, благожелательны и стрессоустойчивы. По данным
Муздыбаева К. существует связь между интернальностью и
наличием смысла жизни. Чем больше уверен человек, что жизнь
зависит от его усилий и способностей, тем более находит смысл
жизни и цели, т.к. она становится более осмысленной.
Осознанность жизнедеятельности повышает адаптивность к
социуму. Экстерналы хуже адаптируются, т.к. их отличает
повышенная
тревожность,
повышенная
агрессивность.
Экстерналы субъективно всегда находятся в ситуации
36

неопределенности в связи с тем, что они не могут
контролировать событии своей жизни. Экстернальность
коррелирует с гневом и агрессией, что характеризует низкий
уровень адаптации.
Процесс
формирования
механизмов
социальной
адаптации основан на всех видах преобразовательной
деятельности личности и проходит в трех основных фазах:
- деятельности;
- общении;
- самосознании.
Деятельность – ведущий механизм в организации
адаптации
человека
осуществляющий
полноценную
включенность,
активное
приспособление
индивида
в
социальной среде. Общение – механизм социальной адаптации
человека, направляющий усвоение социальных ценностей при
контакте с другими индивидами и социальными группами.
Процесс общения – это потребность и самостоятельный вид
деятельности отдельного человека.
Самосознание личности – механизм социальной
адаптации личности через формирование и осмысление своей
социальной принадлежности .
Оптимальный уровень адаптации в различных социальных
группах будет способствовать сближению паттернов поведения,
взаимопониманию на основе единства восприятия социальных
отношений и в целом консолидации общественной жизни.
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ANTREPRENORIATUL ȘI VALORILE PROFESIONALE
ALE STUDENȚILOR PSIHOLOGI
Olga ELPUJAN, doctorandă,
Petru JELESCU, dr. hab., prof. univ.
Summary
Entrepreneurship is an opportunity for a successful career for
future psychologists. The development of entrepreneurial skills to
students in psychology has led us to evaluate their professional
values and determine to what extent professional values tangible to
entrepreneurship persist. In this article we present the results of the
research which, we believe, are relevant to the initial training of
students psychologists.
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La etapa actuală, Republica Moldova urmează calea spre
economia de piață, democrație și libertate. Acestea sunt niște valori
umane majore și incontestabile.
În economia de piață un rol deosebit îl joacă antreprenoriatul
și antreprenorii. Ca noțiune, antreprenoriatul este conceput diferit. În
DEX, deocamdată, cuvântul dat nu figurează. Ca factor de producție
propriu sistemelor economice bazate pe concurență și liberă
inițiativă, antreprenoriatul se referă la capacitatea unei persoane de
a-și pune în practică ideile [4, p. 15. În viziunea cercetătorului
american J. Timmons, antreprenoriatul este ,,abilitatea de a crea și
construi ceva, practic, din nimic. Capacitatea de a sesiza
oportunitățile, acolo unde alții văd haos, contradicție și confuzie”
apud 3, p. 8. Antreprenoriatul este definit de către Comisia
Europeană ca fiind ,,starea de spirit și procesul generării și inovării
unui management rațonal, într-o organizație nouă sau deja existentă‖
[2, p. 2], acesta fiind relevant și pentru Republica Moldova.
Potrivit lui Joseph A. Schumpeter (1883-1950), antreprenorul
este o persoană care realizează „noi combinații‖ de astfel de lucruri,
precum introducerea de noi produse sau procese, identificarea de noi
piețe de export sau a surselor de aprovizionare, sau prin crearea de
noi tipuri de organizare [apud 1].
A. Solcan, sintetizând viziunile mai multor specialiști
recunoscuți în domeniul antreprenoriatului (H. Stevenson, J.
Timmons, P. Drucker, Ov. Nicolescu, C. Sasu, etc.), evidențiază
trăsăturile social-psihologice cel mai frecvent atribuite
întreprinzătorului de succes: nevoia de realizare, spiritul inovator,
încrederea în sine, sesizarea oportunităților, asumarea riscului,
perseverența, potențialul energetic apud 3, p. 25.
Competențele antreprenoriale transversale pot fi definite ca
,,un sistem de cunoștințe de afaceri, aptitudini și atitudini esențiale,
printre care se regăsește creativitatea, spiritul de inițiativă,
tenacitatea, spiritul de echipă, capacitatea de înțelegere și asumare
a riscului, simțul responsabilității, care ajută indivizii să transforme
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ideile în acțiuni și care mărește în mod radical capacitatea de
inserție profesională” [5, p. 6].
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale la studenții
psihologi ne-a determinat să evaluăm valorile lor profesionale în
domeniul respectiv. În acest sens, ne-am axat pe capacitatea
studenților de a selecta registrul de valori preferențiale dintr-un set de
valori propus. În acest scop, am administrat Chestionarul pentru
identificarea valorilor profesionale (D. E. Super) [6], privind
cercetarea și determinarea valorilor pe care viitorii psihologi,
psihologii practicieni le consideră prioritare în activitatea
profesională.
Prezentul
chestionar
permite
determinarea
corespunderii/necorespunderii dintre profesia pe care vor să o
îmbrățișeze studenții psihologi sau o practică și valorile acestora.
Chestionarul cuprinde 15 factori, după cum urmează:
1. Altruism – profesii care vizează lucrul cu oamenii și
contribuie la ameliorarea vieții acestora: medicină, relații umane,
asistență socială, învățământ etc.
2. Simț estetic – profesii care permit realizarea unor obiecte
de artă, artizanat etc.
3. Creativitate – activități care permit crearea unor noi
produse, aplicarea noilor idei în profesii tehnice, științifice, literare,
organizatorice etc.
4. Stimulare intelectuală – activități care oferă posibilitatea
de a învăța ceva nou și solicită o gândire independentă, reflecții
abstracte.
5. Reușita obiectuală (obiectivă) – munci cu caracter
executiv, finalizate prin produse concrete.
6. Independență – ocupații care permit persoanei să lucreze
după propriul ei ritm și să aplice noile idei, concepții.
7. Prestigiu – ocupații cu un statut social ridicat care conferă
importantă și impun respect.
8. Conducere – profesii care oferă posibilitatea de a planifica
și organiza munca altora.
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9. Avantaje materiale – valoare asociată unor munci cu
remunerare mai avantajoasă, tendința de orientare după câștiguri
materiale.
10. Siguranță – valoare asociată unor profesii care prezintă
certitudinea menținerii lor, asigurarea aceluiași tip de muncă și
garantarea veniturilor materiale.
11. Ambianța muncii – ocupații în condiții bune de muncă.
12. Relații cu superiorii – alegerea locului de muncă în
conformitate cu cadrele de conducere din domeniul respectiv.
13. Relații cu colegii de muncă – alegerea locului de muncă
după criteriul unor relații bune în colectivul de muncă.
14. Modul de viață pe care îl implică profesia – valori asociate
unei așa activități care permite a duce un mod de viață corespunzător
aspirațiilor persoanei respective.
15. Varietate – profesii care permit diverse activități variate,
irepetabile, orientate spre satisfacții personale.
Cercetarea experimentală s-a realizat în perioada februarie –
mai 2017, cu studenții de la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo‖ din
Bălți, Facultatea Științe ale Educației, Psihologie și Arte. Eșantionul
de cercetare a fost constituit din 74 de subiecți (67 de sex feminin, 7
de sex masculin), dintre care 66 de studenți psihologi și, pentru
comparare, 8 absolvenți cu stagiul cuprins între 2-10 ani. În funcție
de ciclul de studiu, studenții psihologi au fost distribuiți astfel:
41ciclul licență, anul I, II, III (36 de sex feminin și 5 de sex
masculin) specialiatea Psihologie, cu vârste cuprinse între 19 și 29 de
ani, media grupului fiind 20,6 ani și 25 ciclul II, studii de masterat
(23 de sex feminin și 2 de sex masculin), specialitățile Consiliere
psihologică în instituții și organizații, Consiliere juridică, cu vârste
cuprinse între 22-45 de ani, media grupului fiind 28,2 ani.
Absolvenții Facultății Științe ale Educației, Psihologie și Arte,
specialitatea Psihologie sunt angajați în câmpul muncii în municipiul
Bălți (8 de sex feminin) cu vârste cuprinse între 23 și 49 de ani,
media grupului fiind 35,9 ani.
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Ca urmare a identificării profilului valoric al studenților
psihologi de la ciclul I și II de studii, ne-am propus să determinăm, în
ce măsură persistă valorile antreprenoriale la psihologii în formare.
Pentru fiecare subiect s-au introdus primele 5 valori
profesionale cu cel mai mare punctaj.
Analizând rezultatele din Figura 1, observăm că valorile cu
cea mai mare prioritate la studenții psihologi, ciclul I, licență sunt:
ambianța de lucru, stilul de viață (apreciate de 25 de studenți),
creativitate, relațiile cu superiorii (apreciate de 21 de studenți),
altruism, (apreciată de 20 de studenți).Valorile care înregistrează o
frecvență medie sunt: varietate, reușită obiectivată, siguranță
(apreciate de 16-17 studenți). Menționăm că valoarea cu frecvența
cea mai mică este simț estetic (apreciată de 3 studenți). Orientările
valorice dominante la studenții psihologi, ciclul I, vorbesc despre
necesitatea de a munci în condiții bune de muncă, de a realiza
activități care permit crearea unor noi produse, aplicarea noilor idei
în pratică; reflectă aspirația studenților de a lucra cu oamenii și a
contribui la ameliorarea vieții acestora.
Valorile profesionale tangente cu valorile antreprenoriale se
atestă ca prioritate la studenții ciclului I doar în ceea ce privește
creativitatea
și
varietatea.
Celelalte
valori
tangente
antreprenoriatului, ca independența, prestigiul, conducerea altora,
avantaje materiale, au atins cote medii (de la 8 la 10 aprecieri).
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Fig. 1. Reprezentarea grafică a valorilor profesionale la studenții
psihologi, ciclul I, licență.
Studenții psihologi, ciclul II (vezi Fig. 2), cele mai dese
referiri le-au făcut pentru categoriile: varietate (apreciată de 16
studenți), ambianța de lucru (apreciată de 14 studenți), reușita
obiectivată, relațiile cu superiorii, relațiile cu colegii de muncă
(apreciate de 11 studenți). Așa valori profesionale, precum
altruismul, creativitatea, prestigiul, conducerea altora au atins cote
medii. Constatăm interesul scăzut al respondenților pentru așa valori
ca stimulare intelectuală, independență, avantaje materiale, simț
estetic. Orientarea valorică varietate ne vorbește despre dorința
studenților ciclului II de a practica un domeniu profesional care
permite realizarea diverselor activități, irepetabile, orientate spre
satisfacții personale, dar și să realizeze munci cu caracter executiv,
finalizate prin produse concrete. Pentru viitorii specialiști psihologi
este important să desfășoare activitățile în condiții bune de muncă;
este importantă calitatea relațiilor cu colegii de muncă și superiorii.
Dintre valorile relevante pentru antreprenoriat, identificăm
varietatea (apreciată de 16 studenți), creativitatea, prestigiul, care au
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atins cote medii. Interes și mai mic se observă față de următoarele
valori: independență, avantaje materiale, conducerea altora.
16
Frecvența
14
16
14
11
11 11 10
12 9
9
9 8
9
10
8
5
5
4
6
3
4
2
0

Fig. 2. Valorile profesionale la studenții psihologi, ciclil II,
masterat.
Valorile profesionale cel mai mult apreciate de către psihologii
angajați în câmpul muncii (Fig. 3) sunt: siguranță (apreciată de 8
studenți), relații cu colegii de muncă, varietate (apreciate de 8
studenți), relațiile cu superiorii, stilul de viață. Pentru angajați este
prioritară certitudinea menținerii profesionale, asigurarea aceluiași
tip de muncă și garantarea veniturilor materiale; practicarea unui
domeniu profesional, care permite realizarea diverselor activități,
irepetabile, orientate spre satisfacții personale. Mai puțin importante
pentru angajați sunt valorile: simț estetic, creativitate, stimulare
materială, reușită obiectivată, prestigiu. Este important să
menționăm frecvența redusă a valorilor relevante pentru
antreprenoriat cu excepția varietății.
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Fig. 3. Valorile profesionale la psihologii angajați în câmpul
muncii.

Fig. 4. Reprezentarea grafică comparativă a valorilor profesionale
la cele trei categorii de subiecți cercetați.
În urma aplicării Chestionarului pentru identificarea valorilor
profesionale (D. E. Super), am obținut anumite rezultate, care ne
permit să tragem următoarele concluzii (Fig. 4):
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1. Configurația sistemului de valori profesionale ale studenților
psihologi ne oferă posibilitatea de a dezvolta comportamente
pentru deschidere la valorile antreprenoriale, care, ulterior, vor fi
fi interiorizate și vor servi ca premisă în formarea competențelor
antreprenoriale.
2. Valorile profesionale variază de la un ciclu de studiu la altul, cu
excepția valorii ambianța de lucru care este prioritară pentru
studenții ciclului I și II de studiu, ceea ce indică concepții bine
formate despre stilul de activitate pe care doresc să-l desfășoare, o
orientare clară spre domeniul ales.
3. Valorile relevante pentru antreprenoriat au atins cote medii sau
joase, ceea ce denotă că antreprenoriatul nu este o prioritate
pentru viitorii psihologi.
4. În opinia noastră, studenții psihologi vor achiziționa competențele
antreprenoriale (ca și competențe-cheie), dacă demersul
educațional va fi orientat pe fortificarea atât a valorilor
profesionale cât și a valorilor antreprenoriale, precum:
creativitatea, independența, prestigiu, conducerea altora,
avantajele materiale, varietatea.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У
РАБОТНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Жанна РАКУ, др. хаб., проф.
Summary
The article describes the emotional burnout at workers at
emergency medical services. One of the characteristic specific for
ambulance medics are tension as unfavorable symptom of emotional
burnout. Medics have high level of emotional burnout which
manifests in chronic emotional and psychic tiredness, increased
irritability and disposition to depressive state.
Проблематика эмоционального выгорания сотрудников
является актуальной в современной психологии, так оно
является формой профессиональной деформации личности [1, 2,
3]. При этом выделены сферы трудовой деятельности, в которых
работники более подвержены синдрому «burnout», к ним
относятся медики [5, 6]. В нашем пилотажном исследовании
изчались особенности эмоционального выгорания у работников
скорой помощи [4]. Были протестированы 17 работников скорой
помощи (9 врачей и 8 фельдшеров) с использованием методов:
Тест диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.
Бойко, методика А.А. Рукавишникова психического выгорания
и Тест Самочувствие. Активность. Настроение [1].
В продолжение преставим полученные результаты. Так, в
исследуемой группе испытуемых был выявлен достаточно
высокий уровень эмоционального выгорания (ИП=124,9), для
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которого
характерны
выработанные
механизмы
психологической защиты в форме частичного исключения
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Далее рассмотрим подробнее, развитие стадий и
симптомов эмоционального выгорания у врачебного и
фельдшерского
персонала
исследуемой
выборки.
Сравнивнительные результаты двух групп работников скорой
помощи представлены на рис 1.
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Рис. 1. Соотношение среднегрупповых показателей
симптомов эмоционального выгорания у врачей и
фельдшеров.
Из графических данных видно, что наибольшие различия
результатов у испытуемых двух выборок характерны для
следующих шкал: достаточно значимые – по шкале 1 симптом
переживания психотравмирующих обстоятельств – 10,65;
сравнительно большие – по шкале 8 редукция профессиональных
обязанностей – 9,4; умеренные по шкале 11 – симптом
личностной отстраненности –13,5. Указанные показатели
выражены значительнее у врачей скорой помощи.
Наименьшие
различия
групповых
результатов
испытуемых получены по шкале 6 – эмоциональнонравственная дезориентация – 2,9; по шкалам 5 –
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эмоциональный дефицит – 3,1 и 4 – тревога и депрессия – 3,3.
Отметим, что они так же преобладают у врачебного персонала.
Таким образом, обобщая полученные результаты по
методике Бойко можно сделать следующие выводы. Синдром
эмоционального выгорания характерен как для фельдшеров, так
и для врачей скорой помощи. Однако у врачебного персонала он
наиболее выражен и отягощен более разнообразной
симптоматикой. Так, у врачей доминируют четыре симптома,
для которых характерны последние две фазы развития, в
сравнении с фельдшерами, для которых типичны три симптома
средней фазы. Отметим, что для высшего медицинского
персонала иногда характерна редукция профессиональных
обязанностей и неадекватное эмоционально-нравственное
реагирование. У группы врачей отмечается и личностная
отстраненность как симптом третьей фазы эмоционального
выгорания.
При более детальном изучении уровня эмоционального
выгорания у врачей скорой помощи была выявлена стадия
формирования для всех трех фаз. Среди них доминирующей
является фаза резистенции (х=65,7). Для всех врачей характерна
дичностная отстраненность, но испытуемые нахоятся на разных
стадиях: показатель доминирует – у 44,4%, сложился – у 22,2%
и складывается – у 33,4%.
В целом, можно отметить, что у испытуемых изучаемой
группы формируется механизм психологической защиты
(ИП=81,9) для эмоционального выгорания в фазе резистенции –
с
негативными
дисфункциональными
следствиями,
затрагивающими как эмоционально-личностную, так и
профессиональную сферы.
В продолжение изучались особенности психического
выгорания у работников скорой помощи методом А.А.
Рукавишникова. Представляя результаты, отметим, что у 100%
испытуемых наблюдается высокий уровень профессиональной
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мотивации. При этом значения индекса психического выгорания
по выборке также достаточно высоки. Например, средние
показатели зафиксированы у 35,3% испытуемых, высокие у
11,8%, а крайне высокие у более половины – 52,9%
медицинских работников. Среди изучаемых характеристик
наиболее выраженной является «личностное истощение», но оно
доминирует не у всех испытуемых. Так, его показатели
находятся в диапазоне от низких до крайне высоких значений.
Результаты по шкале «Эмоциональное отдаление» у
испытуемых наименее выражены и не превышают значения
нормы.
Далее рассмотрим сравнительные данные эмоционального
выгорания врачей и фельдшеров, полученные в ходе
исследования. При изучении его особенностей у врачей скорой
помощи, были получены результаты, представленные на рис 2.
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Рис 2. Выраженность характеристик психического
выгорания среди врачей
Выше уже отмечалось, что наибольшие показатели у
испытуемых зафиксированы по шкале профессиональная
мотивация. Таким образом, синдром психического выгорания
не оказывает влияния на мотивационную сферу врачей.
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Наименьшие показатели по группе получены по шкале
психоэмоциональное истощение – у 44,4% испытуемых
диагностирован средний уровень, а у 55,6 % – высокий уровень.
Психическое выгорание крайне высокого уровня
диагностировано у 8 испытуемых, что составляет 88,9% группы,
высокого уровня у 1 человека (11,1%). Вместе с тем, достаточно
высокий уровень личностного отдаления выявлен у 7
испытуемых, что составляет 77,8% группы и крайне высокий –
у 2 человек (22,2%).
Таким образом, у врачей скорой помощи психическое
выгорание проявляется в форме социальной дезадаптации –
уменьшении
количества
контактов
с
окружающими,
повышении раздражительности и нетерпимости в ситуациях
общения, негативизме по отношению к другим людям, а также в
хроническом эмоциональном и физическом утомлении, с
признаками депрессии. Однако отметим, что это не сказывается
на
продуктивности
профессиональной
деятельности,
заинтересованности в работе, самооценке профессиональной
компетентности и степени успешности в работе с людьми.
Далее рассмотрим данные, полученные в ходе
исследования психического выгорания у фельдшеров скорой
помощи, которые представлены на рисунке 3.
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Рис 3. Выраженность характеристик психического
выгорания среди фельдшеров.
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Как наглядно представлено на рисунке, наибольшие
показатели выявлены у 100% испытуемых по шкале
профессиональная мотивация. Таким образом, синдром
психического
выгорания
не
оказывает
влияния
на
мотивационную сферу фельдшерского персонала. Аналогичная
закономерность получена и для врачей.
Наименьшие показатели зафиксированы по шкале
психоэмоциональное истощение. Так, низкий уровень
диагностирован у 6-ти испытуемых, что составляет 75%
группы, средний у 1 человека (12,5%) и высокий – также у 1
человека (12,5%).
Отметим, что по группе преобладает средний уровень
психического выгорания, который диагностирован у 6-ти
испытуемых, что составляет 75%; у 1-го испытуемого (12,5%) –
высокий и 1-го (также 12,5%) – крайне высокий уровни. Такая
характеристика психического выгорания, как личностное
отдаление – у 4-х испытуемых (50%) находиться на низком
уровне; у 2-х человек (25%) – на среднем и 2-х человек (также
25%) – на высоком уровнях.
В целом по выборке синдром психического выгорания у
большинства фельдшеров находиться в процессе формирования
и не достигает высоких показателей. Однако у части
испытуемых наблюдаются некоторые изменения на личностном
уровне.
Сравнительные результаты исследования психического
выгорания врачебной и фельдшеровской выборок представлены
на рис 4.
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Рис 4. Соотношение среднегрупповых показателей
симптомов психического выгорания врачей и фельдшеров.
При анализе данных видно, что наибольшие расхождения
получены по показателям психического выгорания:
 У группы врачей средний показатель по группе х=125,2;
он достигает крайне высокого уровня, что является
тревожным диагностическим признаком.
 У фельдшеров средний показатель по группе х=79,9
находиться в пределах среднего уровня.
Наименьшие расхождения наблюдаются по шкале
профессиональная мотивация: у врачей х=44,7, а у фельдшеров
х=42 и достигают крайне высокого уровня. Указанные
показатели
свидетельствует
о
продуктивности
профессиональной деятельности медицинского персонала,
заинтересованности их в работе, достаточно высокой
самооценке профессиональной компетентности и степени
успешности в работе с людьми.
Таким образом, обобщая полученные данные по методике
А.А. Рукавишникова можно сделать следующие выводы:
 Психическое
выгорание
диагностировано,
как
у
фельдшеровского состава работников скорой помощи, так и
у врачей. В то же время, у врачей выгорание проявляется в
большей или крайне высокой степени. Соответственно, это
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оказывает большее влияние на эмоциональные, физические
и энергетические ресурсы, а также на социальную сферу
испытуемых.
 Психическое выгорание не затронуло мотивационную сферу
работников скорой помощи, несмотря на разную степень
развития данного процесса у врачей и фельдшеров.
В продолжение представим результаты испытуемых по
тесту САН.
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Рис. 5. Соотношение среднегрупповых оценок самочувствия,
активности и настроения у врачей и фельдшеров.
При сравнении результатов испытуемых наибольшие
отличия были получены по шкале самочувствие, средние – по
шкале активность, наименьшие – по шкале настроение.
В итоге, обобщая результаты по методике САН, были
сделаны следующие выводы:
 Так, анализ характеристик самочувствия у двух
исследуемых групп – врачей и фельдшеров показал, что у
них наблюдается напряжение как неблагоприятный симптом
типичный для эмоционального выгорания. При этом врачи
испытывают его в большей степени, и зачастую оно
сочетается с усталостью.
 В целом для изучаемой группы медицинского персонала
характерно оптимистическое отношение к своей работе, но
54

для
фельшеров
наиболее
выражеными
являются
увлеченность работой и жизнерадостность.
В заключение, анализируя результаты пилотажного
исследования можно сделать следующие выводы: у
медицинских работников скорой помощи выявлен достаточно
высокий уровень эмоционального выгорания, со следующими
неблагоприятными симптомами: напряжение, хроническое
эмоциональное и физическое утомление, повышенная
раздражительность, склонность к депрессивному состоянию и
усталость.
Исходя из выше изложенных данных, отметим, что
необходима специальная профилактическая и коррекционная
работа с медицинскими работниками, направленная развитие их
стрессоустойчивости, а также обучение методам саморегуляции
психического состояния; коррекция агрессивности или
раздражительности [3].
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DEPENDENȚELE DE GADGET-URI LA COPII ȘI
ADOLESCENȚI
Elena LOSÎI, dr., conf. univ.
Summary
Nowadays our life is full of different devices such as:
notebook, iPad, Smartphone. Is concerning the fact that all this
devices are in children’s life. Parents are more and more worried
that their children spend too much time using them. The most
alarmed fact is that children start using IPad, Smartphone or playing
in a computer game earlier then they begin reading or writing. The
number of children that can use devices even better than adults is
increasing. The consequences of using devices can be dangerous and
involve physically and mentally changes.
Una dintre problemele stringente ale lumii moderne a devenit
comportamentele dependente, care îi afectează atât pe adulți, cât și
pe copii. Conceptul de dependență apare în 1964, când Organizația
Mondială a Sănătății înlocuieşte termenul de consum nociv cu
noţiunea de dependenţă, definind-o drept ,,starea psihică sau fizică
ce rezultă din interacţiunea unui organism şi a unui medicament
caracterizată prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite
totdeauna de nevoia de a lua substanţa în mod continuu sau periodic
pentru a-i resimţi efectele sale psihice şi uneori pentru a evita
suferinţele‖. Trebuie de menționat că, deși în trecut s-a crezut că
conceptul de „dependență‖ nu ar trebui utilizat decît în cazuri care
implică un consum de substanțe, definirea noțiunii a evoluat în
ultimii ani dincolo de aceste limite, incluzînd în prezent
comportamente ce nu presupun un agent chimic, de exemplu,
workaholismul – dependența de muncă sau dependența de computer.
American Society of Addiction Medicine a lansat oficial, pentru
prima dată, ideea că dependența nu se limitează la consumul de
substanțe și că toate viciile, fie că au la bază o substanță chimică, fie
că îmbracă forma unor anumite comportamente, împărtășesc anumite
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caracterisitici, inclusiv utilizarea compulsivă, precum și modificarea
stării de spirit, în momentul în care nu se consumă substanța sau nu
se efectuiază comportamentul [5, p. 86].
Dependența poate avea o varietate de manifestări. Astăzi, ne
confruntăm nu numai cu o dependență, din ce în ce mai răspândită,
de substanțele ilegale (substanțe toxice, droguri), dar și față de
mâncare, băuturi, gadjet-uri, rețele sociale online, emisiuni de
divertisment etc. Societatea contemporană a devenit un spațiu a
comunicării generalizate, caracterizată de intensificarea schimbului
de informaţii, de trăirea vieții la maxim, obținerea imediată a
plăcerilor etc. Această multiplicare vertiginoasă a comunicării,
această continuă dilatare a pieţii informaţiei a fost posibilă datorită
avântului tehnologiilor informatice şi comunicaţionale. Statisticile în
legătură cu numărul de utilizatori de calculator şi internet în lume
sunt dinamice. O mare îngrijorare provoacă creșterea numărului de
utilizatori ai gadjet-urilor în rândul copiilor.
În dicţionarul explicativ al limbii române, cuvântul gadget,
este definit drept un „obiect mic, ingenios construit, de valoare şi
utilitate neînsemnată". Definit drept „un obiect de utilitate
neînsemnată‖, ajunge, cu regret, un element indispensabil din viața
copiilor. În ultimul timp tot mai mulți părinți sunt disperați cu privire
la timpul pe care copiii lor îl petrec în fața unui gadget. Cu regret,
dacă până nu demult copilărie însemna mers pe bicicletă, săritul cu
coarda sau în căsuțe, azi copii trăiesc în lumea virtuală, fapt care are
consecințe asupra dezvoltării lor fizice și psihice. Într-un studiu
realizat recent asupra 2.200 de mame a copiilor de 2-5 ani, din 11
țări, a scos în evidență faptul că 7 din 10 știu să se joace la calculator
și doar 2 din 10 știu să înoate, 52% nu știu adresa unde locuiesc și
89% din ei nu pot să-și lege singuri șireturile.
K. Young a fost printre primii cercetători care au studiat acest
fenomen. Ea consideră că utilizarea patologică implică cinci sau mai
multe dintre cele opt simptome carcateristice, care se întind pe o
perioadă de șase luni:
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1. Preocupare excesivă legată de utilizarea computerului,
gânduri privind activitățile online trecute / anticiparea viitoarelor
sesiuni de utilizare.
2. Nevoia de a petrece tot mai mult timp la computer.
3. Demersuri eșuate și repetate de a reduce timpul petrecut în
fața computerului.
4. Iritabilitate și manifestări depresive când persoana nu
uitilizează computerul.
5. Periclitarea relațiilorsemnificative, a slujbei, a carierei sau a
educației.
6. Ascunderea magnitudinii problemei față de familie și
prieteni.
7. Petrecerea unei perioade mai mari în fața computerului
decât planificase.
8. Utilizarea computerului ca mod de a scăpa de diferite
probleme emoționale [5, p. 87].
Până în prezent, nu există definiții universal acceptate pentru
conceptul de dependență de gadget-uri, însă majoritatea
cercetătorilor sunt de acord că această dependență implică utilizarea
excesivă cu consecințe grave în plan fizic și psihic. Acest exces
cauzează distres și îl determină să funcționeze defectuos în toate
sferele existenței sale.
Copiii sunt ademeniți de gadget-uri, după cum menționează
Ivanova D., de realismul proceselor şi abstractizarea absolută de
lumea înconjurătoare; jocurile electronice şi internetul au devenit
foarte atractive şi fascinante; prezenţa lumii personale (intime), în
care nu are acces nimeni în afară de el; lipsa responsabilităţii;
posibilitatea de a corecta orice greşeală prin încercări multiple;
posibilitatea de a lua de sine stătător orice decizie, indiferent de
consecinţele acestora [6].
Semnele dependenței copiilor de gadget-uri pot fi: rezultate
proaste la şcoală şi multe absenţe, minciuni, retragere din viaţa de
familie, micşorarea duratei somnului şi a frecvenţei meselor, izolare,
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pierderea dorinţei de socializare în lumea reală, extaz în faţa
calculatorului şi socializare peste măsură în lumea virtuală, probleme
de atenţie şi hiperactivitate, vorbirea dificilă, exprimarea incoerentă.
De regulă, utilizarea excesivă a tehnologiilor moderne produc
modificări ale stilului de viață, pentru a putea petrece cat mai mult
timp pe net, contribuie la scăderea activității fizice, dezinteres față de
propria sănătate, renunțarea la activități importante, pentru a rămâne
mai mult timp pe net, privarea de somn sau schimbări în ritmul
somnului, din același motiv, scăderea drastică a activității de
socializare, rezultatul fiind înstrăinarea prietenilor, neglijarea treptată
a familiei, dorința de a petrece tot mai mult timp online, neglijarea
obligațiilor personale și școlare.
Deși utilizarea tehnologiei are avantajele sale, psihologii sunt
de părere că expunerea copiilor de la o vârstă prea mică la
„minunile" internetului poate avea dezavantaje majore pentru
dezvoltarea lor fizică și mentală. Consecințele utilizării excesive a
tehnologiilor moderne asupra sănătății copiilor sunt multiple.
Provoacă schimbări în plan fizic, ca dureri de cap de tipul migrenei,
dureri în spate, alimentare neregulată, iraţională, obezitate, ignorarea
regulilor de igienă personală, dereglări ale somnului, schimbarea
regimului de odihnă. Contribuie la subdezvoltarea unor funcţii ale
creierului, mai ales cele care ţin de simţul tactil, olfactiv, gustativ, de
senzaţiile termice, deoarece stimulează doar câteva zone din creier,
care corespund văzului şi auzului.
Măcar că s-ar părea că orele petrecute de către copii în fața
calculatorului, televizorului, tabletei sau telefonului sunt o simplă
distracție, dar solicitarea este enormă. Astfel, obosesc foarte mult
sistemul nervos și totodată creează o hiperexcitabilitate a sistemului
nervos. Un copil care are un acces foarte larg la jocurile electronice
se obişnuieşte, de-a lungul sutelor de ore de joacă, cu timpul de
răspuns al calculatorului. Or, computerele răspund în zecimi de
secundă la o comandă, imprimând minţii copiilor o viteză
incredibilă. Problemele intervin atunci când copiii interacţionează cu
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oamenii şi nu cu calculatoarele. S-a demonstrat că, dacă ei pun o
întrebare unui adult şi nu primesc răspunsul într-o secundă, deja
atenţia lor s-a deplasat de la acea întrebare.
Dar cea mai gravă acţiune pe care o provoacă utilizarea
gadgeturilor este inhibarea zonelor din creier ce țin de emoții. Copiii
dependenţi de gadget-uri nu mai pot simţi decât emoţii primare și
trăiesc numai surogate de emoţii: scăderea empatiei, reținerea
maturizării emoționale etc. Electroencefalogramele arată că, pur şi
simplu, copiii devin treptat insensibili sau cu o sensibilitate simulată
la dragostea semenilor lor, la suferinţa sau la bucuria umană.
Copiii care utilizează mereu dispozitive electronice se
obişnuiesc doar să fie mereu receptivi la stimulii calculatoarelor,
devenind nefiresc de docili şi lipsiţi de iniţiativă din anumite puncte
de vedere. Dar, în mod normal, copiii trebuie să-și creeze propriile
jocuri, să socializeze, să trăiască cu fanteziile și poveştile lor, care
stimulează funcţia imaginativă şi creativă. Astfel, sunt afectate
zonele creierului care răspund de creativitate.
Jocurile electronice şi internetul au devenit atât de atractive şi
fascinante, încât copiii ajung să stea ore sau zeci de ore în faţa
ecranelor, influențând formarea personalităţii în perioada socializării
active. Lumea virtuală le modifică percepţia de sine, contribuie la
formarea unei identităţi confuze și influenţează asimilarea rolurilor
sociale, contribuind la crearea unei lumi interioare, a personajelor
imaginare. Utilizarea excesivă a gadget-urilor stimulează anxietatea
şi inadaptarea socială, izolarea sociala, sedentarismul, care pot duce
la tulburări psihice (depresii, angoase, agresivitate, tulburări de
atenţie din cauza suprasolicitării sistemului nervos etc.) Copiii expuși
gadget-urilor la o vârstă timpurie se confruntă cu riscul de a absorbi
nenumărate impresii care ar putea fi cu totul inadecvate și adesea
periculoase pentru nivelul lor de maturitate. Ei pot fi atrași într-o
realitate căreia îi lipsește un context etic și moral sau să fie convinși
să adopte o anumită atitudine morală.
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Comportamentele adictive la copii și adolescenți reprezintă, pe
de o parte, o încercare de a-și satisface nevoile profunde neîmplinite,
pe de altă parte, incapacitatea de a rezista la confortul gratuit pe care
li-l oferă aparatele electronice. Ei caută o alinare pentru disconfortul
interior continuu, generat de nevoia ignorată, nerealizată. Nevoile
satisfăcute prin intermediul gadjet-urilor sunt:
1. Nevoia de suport social – internetul oferă (uneori) iluzia
unei relaţii de prietenie, iar persoanele cu care sunt dezvoltate
legături şi discuţii pe termen lung satisfac această nevoie de suport
social, care însă duce la o relaţionare mult redusă offline.
2. Nevoia de comunicare – este mai accentuată la persoanele
mai reţinute, mai timide în viaţa reală, având ocazia, datorită
caracteristicilor acestui mediu, să îşi exprime mult mai liber părerile.
3. Nevoia de recunoaștere, autoafirmare și putere –
anonimitatea constituie mari avantaje pentru adolescenții cu o stimă
de sine scăzută şi o imagine de sine preponderent negativă să devină
atotputernici în spațiul virtual.
4. Nevoia de a exprima trăsături de personalitate reprimate.
În spatele oricărui comportament dependent stă un copil
vulnerabil, ale cărui nevoi interioare nu au fost împlinite și care are
nevoie de sprijin exterior și de abilități interioare pentru a ieși din
dependență. Este nevoie ca mediul să se schimbe, dintr-unul toxic și
distructiv, într-unul pozitiv, sănătos și care să ofere sprijin. Copilul
are nevoie de îndrumare pentru a-și înțelege problemele și pentru a
dobândi abilitățile și resursele interioare capabile sa-l ajute. Și după
cum menționează R. Goldberg, „temeiurile primare pentru sănătate,
atât las nivel fizic, cât și la nivel psihologic sunt fixate în primii zece
până la douăsprezece ani, este necesar de a promova, proteja și
întreține sănătatea copiilor cât mai mult cu putință‖ [3, p. 15].
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PERSPECTIVA INTERCULTURALĂ A EDUCAȚIEI ÎN
CADRUL MEDIULUI EDUCAȚIONAL
Elena VINNICENCO, dr., lector universitar
Summary
In this article, we describe the intercultural perspective of
education within educational environment. Intercultural education
derives from inequality in sociocultural relations which characterize
the society and their repercussions on education. Relatively,
regarding scholar educational activity, we can underline some
intercultural components. In this context, we delimit a succession of
intercultural competences needed for the settlement of some
relational problems and effective interaction within informal
educational environments.
Fiind un proces continuu şi dinamic, educaţia evoluează
integrând noi forme în concordanţă cu exigenţele societăţii.
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Orientarea prospectivă a educaţiei presupune conştientizarea
condiţiilor noi, descifrarea situaţiilor probabile, încurajarea
tendinţelor şi inovaţiilor, a acţiunilor transformatoare, revizuirea
obiectivelor educaţiei şi stabilirea de noi ierarhii în interiorul lor. O
viziune prospectivă pe termen lung îşi găseşte expresia deplină în
creşterea preocupărilor de prognoză şi planificare, de proiectare şi
inovaţie în materie de educaţie. În acest context se poate concepe un
sistem de educaţie privit din perspectiva viitorului, proiectat în
opţiuni deziderabile [3].
„Activitatea de formare-dezvoltare a personalității umane
evoluează astfel pe orizontala sistemului, valorificând simultan,
intensiv sau extensiv, acțiunile și influențele posibile la nivel de
educație școlară – educație extrașcolară – familie – comunitate –
mass-media etc.‖[ 2, p. 63]. Rezultatele acţiunii educative se referă
la dezvoltarea competenţelor minime necesare vieţii. Educaţia
constituie unul dintre mecanismele create de către societate în
vederea perpetuării sale, prin care transmite atât tinerilor cât şi
adulţilor, ansamblul structurat al informaţiilor sale sub forma
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.
Prin educaţie se formează calităţile volitive şi cele moralcaracteriale absolut necesare în autoeducaţie. Se poate afirma că
educaţia care precede autoeducaţia oferă tânărului direcţia devenirii
sale, îi formează priceperi şi deprinderi necesare unui comportament
independent şi îi cultivă încrederea în sine. Menirea şcolii, a
activităţii educatorului constă în a provoca în conştiinţa educatului
nevoia de educaţie. Autorul Sorin Cristea afirmă că „deschiderea
pedagogică a mediului spre educație angajează capacitatea acestuia
de structurare instituțională a activităților sale orientate în direcția
formării – dezvoltării personalității umane‖[ 2 , p. 68].
Educația interculturală derivă din inegalitatea în relațiile
socio-culturale ce caracterizează societatea și din repercursiunile lor
asupra învățământului. În relația interculturală nu intră două culturi,
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ci reprezentanți a două culturi, în care fiecare angajează propria
identitate culturală.
În cadrul activității educaționale se vor delimita câteva
componente interculturale. De exemplu, pentru situațiile specifice
activităților didactice se consideră eficiente următoarele
componente:
- Cooperarea elevilor în realizarea unor sarcini.
- Construirea în comun a acordului în situații caracterizate
de divergențe de opinii, credințe, norme, valori, exprimarea eficientă
a propriei identități culturale (experiențe anterioare, așteptări etc.).
Pot fi delimitate și o serie de competențe interculturale
necesare rezolvării unor probleme de relaționare și interacțiune
eficientă în medii educaționale informale:
- Implicarea în activitățile interculturale extradidactice
(cercetări, excursii, serbări școlare etc.).
- Menținerea unor prietenii interculturale.
- Conceperea și realizarea unui proiect personal în context
intercultural.
- Acceptarea de noi membri din grupul din care face parte.
- Medierea și rezolvarea unor eventuale conflicte
interculturale în grupul de elevi.
Relativ la mediul educațional informal în circumscrierea
căruia trebuie să luăm în considerare factori precum: familia,
instituțiile religioase, instituțiile culturale etc., se evidențiază
următoarele componente:
- Lărgirea cercului de cunoștințe aparținând unor culturi
diferite într-un mediu social nou.
- Negocierea modelelor de comportament într-o comunitate
interculturală.
- Sporirea activității personale și a grupului în medii
interculturale.
Obiectivele educaţiei interculturale sunt:
- păstrarea plurităţii culturilor;
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- deschiderea spre nou;
- dezvoltarea aptitudinii de a percepe şi a accepta ceea ce ne
este străin;
- formarea aptitudinii de a rezolva conflicte;
- formarea capacităţii de a recunoaşte reperele etno-sociale;
- stabilirea de relaţii între mai multe etnii;
-stimularea gândirii critice;
- cultivarea capacităţii de combatere a prejudecăţilor;
- deschiderea spre înţelegerea valorilor, stilurilor de
comunicare specifice celorlalţi.
Nu poţi face educaţie de tip intercultural dacă nu ai
competenţa de a asocia sau a corela simboluri culturale diferite. Ca
să fii deschis spre diversitate trebuie să ai percepţii pozitive asupra
comunităţii, să dezvolţi un mediu cultural şi de învăţare adecvat [5,
p.155-156] şi să deţii competenţe de:
❖ alfabetizare culturală;
❖ autoanaliză a propriilor atitudini şi credinţe;
❖ empatie;
❖ stăpânire a unor coduri lingvistice şi culturale variate;
❖ acceptare a etnicităţii, limbii, rasei, religiei;
❖ familiarizare cu pluritatea semnificaţiilor atribuite
diferitelor manifestări culturale;
❖ respect pentru diversitate;
❖ utilizare a metodelor active - participative prin cooperare;
❖ construirea relaţiilor de parteneriat între şcoală şi
comunitate;
❖ cunoaşterea interacţiunilor dintre cultura şcolii şi a
comunităţii din care facem parte.
Dezvoltarea competenţelor interculturale vizează zona
personală, dar şi zona profesională, implicând o evaluare complexă a
valorilor, metodelor şi standardelor utilizate. „Drumul către
65

dezvoltarea propriei interculturalităţi trebuie să includă perceperea
realităţii din perspective diferite, pentru că nu poate exista doar un
punct de vedere, ci o multitudine de astfel de puncte. Formarea
pentru diversitate solicită timp şi implicare" [ 5, p. 161].
Interculturalismul trebuie perceput firesc, ca o normă a vieţii
şcolii. Primul pas pe care e necesar să-1 facem este acela de a ne
respecta.
Educaţia interculturală vizează pe toți membrii societății şi
urmăreşte să ne cunoaştem şi să ne acceptăm unii pe alţii, încurajând
atitudinea interculturală, ce deschide calea spre dialog şi comunicare
între oameni. Perspectiva interculturală de concepere a educației
poate să conducă la atenuarea conflictelor și la diminuarea violenței
în școală, prin formarea unor comportamente precum: aptitudinea de
a comunica adecvat, asertiv, a coopera și a dezvolta încrederea în
cadrul unui grup, respectul față de sine și față de alții, toleranța față
de diferite opinii, luarea de decizii în stil democratic, soluționarea
problemelor interpersonale etc. Datorită interacțiunii educaționale
apar noi perspective în mediul intercultural, ceea ce contribuie la
dinamica funcțională a educației.
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DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Maria POPESCU, dr., lector universitar
Summary
Society has changed a lot. Globalization and information
technologies have allowed people to interact in new and exciting
ways. Individuals of such a society must be creative people who need
to have increased mobility and be highly adaptable so that they can
keep up with the rapid changes characteristic of postmodern society.
And the education targets the complex process of formation and
development by improving the performance of each student. In this
context, it is important that the professional development of teachers
in all cycles of education is high quality, especially in primary
education, where the pupils' learning is based and the student's
attitude is formed.
Societatea s-a schimbat foarte mult. Globalizarea și
tehnologiile informaționale au permis ca oamenii să interacționeze în
noi și interesante moduri. Futurologul american A. Toffler, în cartea
sa „Șocul viitorului‖, vorbeşte despre caracteristicile organizaţiei
viitorului, pe care o numeşte „adhocraţie―, o organizaţie care
primeşte foarte multe informaţii, ceea ce implică necesitatea unei
adaptări rapide [10]. Indivizii unei astfel de societăţi trebuie să fie
persoane creative, care trebuie să aibă o mobilitate crescută şi să fie
foarte adaptabili, astfel încât să poată să ţină pasul cu schimbările
rapide caracteristice societăţii postmoderniste [1]. Iar educatia
secolului XXI vizează procesul complex de formare şi dezvoltare,
prin îmbunătăţirea performanţelor a fiecărui elev. În acest context
este important ca dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din
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toate ciclurile de învățământ să fie continuă și de calitate înaltă, în
special din învățământul primar, unde se pun bazele învățării elevilor
și se formează atitudinea elevului. Şcoala este mai mult decât un
simplu loc de acumulare a cunoştinţelor, este o microsocietate ai
cărei membri interacţionează permanent şi se influenţează reciproc.
Natura acestor interacţiuni şi influenţe reprezintă un factor foarte
important în raport cu percepţiile şi atitudinea faţă de şcoală a
elevilor, respectiv cu implicarea lor la îndeplinirea sarcinilor şi a
misiunii procesului educaţional. Acest factor, la fel, implică o
interacţiune dinamică între personalitatea cadrului didactic şi a
elevului. Atitudinea elevilor faţă de învăţător este, în mare parte,
expresia trăsăturilor de personalitate a cadrului didactic [3]. De
asemenea, învăţătorul suportă o presiune mai mare, comparativ cu
cadrele didactice din ciclul gimnazial sau liceal, de a declanşa şi
dezvolta la elevii mici motivaţia intrinsecă, cognitivă şi de a crea
atitudinea pozitivă faţă de învăţătură şi faţă de şcoală. Învăţătorii,
prin gândirea pozitivă şi optimism, ar trebui să le insufle elevilor că
şcoala este instituţia unei societăţi a cărei frecventare este esenţială
pentru obţinerea succesului în plan personal, profesional şi social.
Învăţătorii de clasele primare continuă eforturile educatorilor din
învăţământul preşcolar şi, în acelaş timp, prin eforturile lor, sunt
predecesori ai procesului educaţional desfăşurat de către profesorii
din învăţământul gimnazial şi liceal. De aceea este extrem de
importantă, atât formarea lor inițială de calitate, cât și dezvoltarea
profesională continuă. Astăzi copii se dezvoltă în progresie
geometrică, atât sub influența tehnologiilor informaționale, a
gadgeturilor cât și a globalizării, a factorilor socioculturali.
După cum stipulează Ministerul Educației: „Învățământul
primar este prima etapă din învățământul obligatoiu și are ca obiectiv
principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a
realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie
echilibrată, adaptată nevoilor individuale‖ [9]. Reforma
învăţământului în Moldova subliniază importanţa comutării
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accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea
formativă, unde se punea accent pe latura cognitivă a elevului și se
ignora latura afectivă, atitudinală şi comportamentală. Intr-un astfel
de cadru educaţional, elevul era tratat ca un „recipient‖ pentru
informaţii şi mai puţin ca o persoană reală, cu individualitate şi
reacţii emoţionale determinate de necesitățile unei personalităţi în
formare [9]. Învaţamantul primar trebuie să aibă ca scop formarea de
persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale şi psihologice
ale vieţii, cu un sistem axiologic ferm conturat. Conceperea şcolii ca
o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient
nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim
pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor
de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni
responsabili ai societăţii civile, este vitală. În acest sens, formarea
cadrelor didactice din învățământul primar și dezvoltarea lor
profesională continuă este necesară și esențială în conturarea
generațiilor viitoare, în dezvoltarea și formarea tinerilor creativi și
inovativi [1]. Prin excelenţă, profesia didactică presupune
permenenta formare şi dezvoltare a cadrului didactic astfel încât
acesta să-i poată oferi celui pe care îl învaţă o perspectivă
comprehensivă asupra domeniului pe care îl predă. Cadrul didactic
din orice specializare se angajează astfel într-un proces de formare
care îi va dezvolta cariera periodic pănă la finalul acesteia.
Dezvoltarea profesională prin participarea la cursurile de
perfecţionare este necesară pentru ca profesorul să poată oferi o
imagine asupra lumii ştiinţifice contemporane şi să îşi însuşească
maniere eficiente de interacţiune cu elevii. Calitatea procesului
educaţional este condiţionată într-o mare măsură de profesionalismul
cadrelor didactice [5, 6]. Profesorii joacă diverse roluri într-o sală de
clasă, însă unul dintre cele mai importante este acela de manager al
clasei. Într-o sală de clasă prost gestionată, predarea şi învăţarea
eficientă nu se pot realiza. Profesorii eficienţi vor realiza progrese cu
toţi elevii, indiferent de nivelul de eterogenitate din clasele lor, vor
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ști cum să-i motiveze pe elevi să învețe, vor contribui le declanșarea
motivației intrinseci și a celei cognitive. La nivelul sistemului psihic
uman motivaţia este pusă în relaţie cu dimensiunea cognitivă, doar
cadrele didactice bine pregătite, cu vocație pedagogică care au o
pregătire bună inițială și se dezvoltă permanent în plan profesional
sunt apți să realizeze această componentă, ținând cont, evident, de
dezvoltarea socială şi tehnică, respectiv psihică a societăţii, şi a
dezvoltării fizice accelerate a copiilor şi adolescenţilor.
Perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor
pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem
(ideal, scopuri ale educaţiei) în obiective – la nivel funcţional, de
valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice existente – la
nivel structural, de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a
activităţilor specifice procesului de învăţământ – la nivel operaţional
[6].
La nivel mondial, problemele cu care se confruntă sistemele
de educaţie au impus necesitatea modificării paradigmei
educaţionale. Astfel, se vorbeşte despre investiţiile în educaţie şi
formare profesională pentru a permite şi facilita învăţarea de-a lungul
întregii vieţi. În toate domeniile, dezvoltarea resurselor umane
reprezintă o necesitate, fiecare individ trebuie să-şi actualizeze
competenţele profesionale, pentru a se adapta schimbărilor sociale,
economice, politice, culturale etc.
În multe țări participarea la
formarea continuă nu este obligatorie, expepție face Finlanda, unde
profesorilor de școli secundare li se cere să participe la formarea
continuă cel puțin 3 zile pe an, iar profesorilor de școli profesionale
cinci zile pe an. Legea austriacă obligă toți profesorii să se asigure de
faptul că actualizează cunoștințele și conținutul predării în mod
constant. În Grecia, după doi ani de activitate profesorii au dreptul la
un an „de creație‖ pe parcursul căruia își primesc întregul salariu cu
condiția ca anul să fie devotat aprofundării cunoștințelor, urmării
unor cursuri universitare, unui plasament în străinătate în scopul
formării sau desfășurării unei activități de cercetare [9, 10] etc.
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Din păcate, la noi în țară, există o mare discrepanţă între
cursurile de reciclare pe care le urmează adesea profesorii de clasele
primare şi competenţele de care aceştia au nevoie: competenţe de
lucru cu elevi cu cerințe speciale, competenţe TIC pentru predare,
noile tehnologii la locul de muncă, strategii de învăţare
individualizată şi formarea de competenţe interdisciplinare la elevi
[10].
Pentru a putea reacţiona la ritmul schimbător al cerinţelor,
profesorii au nevoie de un sprijin adecvat şi de posibilitatea de a
urma activităţi de formare continuă, în cadrul cărora să-şi formeze
competenţe de învăţare pe tot parcursul vieţii şi să colaboreze cu
colegii. Pe lângă activităţile de formare oficiale şi tradiţionale, cum
ar fi, de exemplu, cursurile, îşi fac apariţia şi alte forme de activităţi
de formare continuă, mai puţin formale, însă axate mai mult pe
colaborare şi implicare în comunitate. În 2012, a fost lansat proiectul
pilot eTwinning ITE, la care au participat şapte instituții de formare
iniţială din patru ţări: Danemarca, Norvegia, Marea Britanie şi Belgia
(Flandra). Participanţii la cursurile de formare iniţială au beneficiat
de o introducere teoretică susţinută de un ambasador eTwinning,
urmată de implicare activă într-un proiect. Cursanţii au lucrat fie fără
elevi, familiarizându-se cu instrumentele disponibile şi făcând
schimb de experienţă cu colegii din alte ţări, fie au desfăşurat un
proiect în sala de clasă, alături de un alt cursant, în cadrul modulului
practic. Cursanţii au luat parte şi la proiecte derulate de profesori
eTwinning cu experienţă, având astfel parte de o experienţă
autentică. Însă la noi în țară acest proiect încă nu este lansat, în
schimb sunt câteva modalități de dezvoltare profesională continuă a
cadrelor didactice la nivelul instituției școlare din Republică [9]:
a) instituţii de învăţământ superior acreditate, prin facultăţi,
departamente şi catedre, pentru perfecţionarea pregătirii de
specialitate;
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b) instituţii de învăţământ superior acreditate, prin
departamentele sau catedrele de pregătire a personalului didactic,
pentru perfecţionarea pregătirii metodice şi psihopedagogice;
c) colegii pedagogice universitare şi licee cu profil pedagogic,
pentru perfecţionarea de specialitate metodică şi psihopedagogică a
personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar;
d) centre de perfecţionare, organizate în unităţi de învăţământ,
pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului didactic
cu studii medii;
e) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
g) Agenţia naţională Socrates şi alte programe ale Uniunii
Europene la care Republica Moldova este asociată;
f) ONG-uri care au ca obiect de activitate pregătirea,
perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a învățătorilor şi a
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.
Perfecţionarea conduce spre o dezvoltare care se poate
îndrepta spre obiective diferite. Ea poate să se refere la noi procedee
de predare, noi materiale, sau poate să însemne o dezvoltare
personală. Perfecţionarea şi dezvoltarea este eficientă, dacă noile
cunoştinţe şi calificări/ îndemânări se regăsesc în lucrul zilnic.
Aceasta presupune că aceste conţinuturi de perfecţionare sunt
relevante din punct de vedere practic şi sunt orientate pe acţiuni. Pe
lângă aceasta, o importanță majoră are și atitudinea cadrului didactic
față de munca prestată, cogniția lui socială vizavi de profesia de
cadru didactic. Conform teoriei psihologului francez de origine
română Serge Moscovici [8, p. 9], reprezentările sociale sunt instanţe
intermediare între concept şi percepţie, ce contribuie la formarea
conduitelor şi la orientarea comunicărilor sociale și care se
caracterizează printr-o focalizare asupra unor relaţii sociale şi printro presiune la inferenţa şi se elaborează în diverse modalităţi de
comunicare cu ceilalți. De altfel, S. Moscovici consideră inseparabilă
reprezentarea socială de comunicare şi vede aceste două componente
ca un tot unitar. Prin intermediul comunicării sociale are loc procesul
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de socializare, prin care părinţii și profesorii vor transmite copilului
semnificaţiile sociale ale obiectelor şi evenimentelor, istoriei,
valorilor şi normelor sociale, tradiţiilor culturale ale grupurilor.
Odată confruntat cu aceste reprezentări sociale care circulă în cadrul
familiei, școlii, comunităţii, copilul nu le absoarbe / internalizează, ci
le re-interpretează şi re-prezintă prin intermediul comunicării şi
interacţiunii cu ceilalţi şi ca urmare a propriei experienţe cu obiectele
ce stau la baza acestor reprezentări [Howarth, apud Curelaru, 4].
În mod incontestabil, dacă munca este bine organizată, este
bogată în conţinut şi interesantă, omul se realizează în această sferă
şi se dezvoltă ca o personalitate creatoare şi independentă în acţiunile
sale. În orice gen de activitate profesională este important ca omul să
se simtă bine, confortabil în procesul muncii, căci numai atunci cand
el acceptă cu plăcere munca, primeşte satisfacţie de la ea, el va
obţine rezultate bune, calitate înaltă, succes profesional şi se va
realiza din punct de vedere profesional şi social [2, 8]. Cu referire la
munca învăţătorului, unde subiectul muncii este şi agent al
schimbării prin intervenţia educaţională, cadrul didactic asigură
întreg sistemul socio-cultural al unei ţări cu generaţii bine pregătite,
capabile să contribuie la dezvoltarea acelei ţări. El contribuie direct
la formarea noilor generaţii care, implicit, vor interioriza atitudinea
faţă de activitatea fundamentală a omului. Importanţa unui obiect
pentru o anumită comunitate sau grup determină existenţa unor mize
în legătură cu acesta, mize care pot fi de natura identitară sau legate
de coeziunea grupului. O profesie poate fi percepută ca fiind
prestigioasă, nobilă, interesantă, adică cu o conotaţie pozitivă, pe
când alta poate fi percepută altfel. Ceea ce putem observa astăzi în
societatea noastră, majoritatea tinerilor absolvenţi în orientarea sa
spre viitoarea profesie se conduc după criteriul „profesie socialmente
prestigioasă‖, puţini sunt acei care se conduc de interesele personale,
aptitudini, vocaţie. Pentru ca un cadru didactic să participe în mod
activ şi să aibă o contribuţie consistentă la eforturile educaţionale
sistematice, pe lângă deţinerea setului de resurse necesare: cunoştinţe
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vaste, aptitudini, competenţe care se formează în traseul dezvoltării
profesionale, este important ca la el să fie prezentă persistenţa
motivaţională în activitatea sa, să fie formată atitudine pozitivă faţă
de munca prestată, să fie stimulată gândirea pozitivă atât faţă de
propria activitate, cât şi faţă de activitatea şi viitorul elevilor, care, la
fel, pot oferi cursurile de dezvoltare profesională continuă a cadrelor
didactice din învățământul primar prin diverse traininguri
psihologice /psihosociale [7, 8].
Cum își reprezintă munca sa cadrele didactice din
învățământul primar, reprezentările lor sociale sunt determinate de
anturajul social, atât de contextul în care s-au format, cât şi de
contextul specific în care ele sunt activate [7]. Cu scopul de a studia
acest fenomen noi, în anii 2014-2016, am realizat o cercetare a
reprezentărilor sociale ale cadrelor didactice din învățământul primar
privind munca lor, ţinând cont şi de caracteristicile contextuale. În
urma studiului, am constatat influenţa pe care o exercită contextul
social local în care a fost elaborată reprezentarea şi diferenţele care
ar putea fi identificate atunci când vorbim de reprezentarea socială a
muncii în alte contexte socio-culturale [8]. Iar rezultatele studiului
experimental efectuat al reprezentării sociale a muncii la cadrele
didactice din învăţământul primar ne-a oferit prilejul de a propune
următoarele recomandări privind dezvoltarea cercetărilor de
perspectivă cu caracter teoretic şi aplicativ [8]:
1. Am sugerat ca programul de intervenţie psihosocială vizând
schimbarea şi transformarea reprezentărilor sociale a muncii
învăţătorului să fie preluat şi utilizat de către psihologi în scop de
cercetare a condiţiilor de dezvoltare şi consolidare a unei reprezentări
sociale a muncii care să favorizeze creşterea nivelului stării
subiective de bine, a satisfacției în muncă şi a persistenței
motivaționale la cadrele didactice.
2. Am recomandat psihologilor cercetători să manifeste interes
faţă de problema creşterii calităţii muncii şi a confortului psihologic
la locul de muncă al cadrelor didactice prin punerea în uz a
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paradigmei schimbării reprezentării sociale a muncii, organizând şi
desfăşurând practici sociale adecvate.
3. Am sugerat în calitate de problemă de cercetare pentru un
posibil studiu al reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice
identificarea şi dezvoltarea prin acţiuni psihologice ale elementelor
din reprezentarea socială ce vizează potenţialul de dezvoltare a
potenţialului uman ce-l conţine munca de pedagog, posibilităţile şi
oportunităţile de autoactualizare şi perfecţionare pe care le oferă
această muncă subiecţilor ei.
4. Pentru a asigura durabilitatea practicilor de dezvoltare
personală şi profesioanală în timp este necesar de a elabora şi
implementa un program de activităţi planificate, bine organizate şi
sistematice, astfel ca aceste practici să determine schimbarea unor
elemente periferice din structura reprezentării sociale a muncii şi, în
timp, a celor din nucleul central.
5. Am propus elaborarea pentru unităţile de formare continuă a
cadrelor didactice şi managerii şcolari a unui program de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice centrat pe ideea edificării unei
reprezentări sociale a muncii care să le încurajeze creşterea calităţii
muncii şi a stării lor subiective de bine.
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ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ КАК ПЕРИОД ГОТОВНОСТИ
К МАТЕРИНСТВУ
Larisa SINIȚARU, dr., conf. univ.,
Z. CALUIAN, studenta
Summary
The article considers the period of youthful age as a primary
step in the formation of parenthood. For example, studies of
psychological the willingness of girls to motherhood shows the
process of formation since early childhood needs to be a good
mother. It considers social phenomena as the result, which can cause
distortion in the formation of the image of the expectant mother.
На современном этапе развития общества остается
актуальной тема материнства, которая требует разрешения
целого ряда социально- психологических проблем.
Опираясь на официальные данные, например, о
количестве абортов, сделанных женщинами, которые лишают
себя возможности иметь ребенка, можно сделать вывод о том,
что в самосознании современной женщины функции матери не
являются главенствующими [7, стр. 35].
Современная женщина все больше стремится к
самореализации, достижению больших успехов в карьере. Ей
трудно одновременно заниматься трудовой, общественнополезной деятельностью и при этом быть хорошей матерью. Как
следствие, увеличивается количество разводов, растет число
сиротеющих детей при живых родителях.
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Все чаще мы слышим о случаях депривации и жестоком
обращении с детьми, на первый взгляд, в вполне благополучных
семьях. По мнению Матвеевой Е. В. практическая готовность к
семейной жизни в значительной мере определяется
возможностью
гармонического
сочетания
женщиной
профессиональных и семейных ролей [1, стр. 17]. Мать
заботится об адекватном развитии ребенка, усвоении им
социальных и культурных норм и правил. В случае, когда
поведение матери не способствует сохранению здоровья
ребенка, препятствует, нарушает, затрудняет нормальный
процесс его развития, то уже стоит говорить о девиантном
материнском поведении [7, стр. 33].
В последнее время обозначилось новое явление
общественной жизни, которое свойственно некоторой части
современной молодежи – определенная «педофобия» нежелание иметь детей из-за боязни нести моральную и
экономическую ответственность за них. Молодые люди сегодня
крайне мало ориентированы на выполнение материнских и
отцовских ролей [6, стр. 248]. По мнению Овчаровой Р.В.
малодетность становится жизненной нормой [4, стр. 150].
Исследования показывают, что для всех не готовых к
материнству женщин, независимо от имеющегося у них опыта,
характерна тенденция к ослаблению фемининных качеств
личности [5,стр. 289].
Проблема нормального материнства, которая остро
обозначилась на современном этапе развития общества требует
своего разрешения. Готовность женщин к материнству,
предусматривает создание у будущих матерей образа своей
семьи, осознанное желание иметь детей, понимание всей
сложности семейной жизни [8, стр. 85]. На наш взгляд, в
решении данной проблемы следует обратить внимание на
процесс правильного формирования образа будущей матери у
девушек юношеского возраста.
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Юношеский возраст представляет собой ближайший
репродуктивный резерв общества и основной этап в
формировании родительства. Данный возрастной период
характеризуется
высокой
познавательной
мотивацией,
социальной активностью, становлением системы ценностных
ориентаций. Завершается процесс полового созревания, который
связан с приобретением молодыми людьми опыта сексуальных
отношений, становлением половой идентичности. Именно на
этом возрастном этапе происходит развитие значимых
психологических новообразований, которые имеют место во
всех проявлениях когнитивного и эмоционального отношения к
миру.
Онтогенез развития материнской сферы в юношеском
возрасте вступает в один из своих основных этапов, когда
психологическая готовность к материнству, наполненная
определенным опытом, как личностное новообразование
начинает оформляться в осознанные представления, образы
своего будущего материнства. В связи с этим очень важно,
чтобы эти представления о материнстве не принимали
деформированный характер.
В нашем исследовании мы попытались дать качественную
характеристику представлениям девушек о своем будущем
материнстве с учетом онтогенеза развития их материнской
сферы и процессом формирования типа психологического пола.
В исследовании приняли участие девушки от 18 до 23 лет
в количестве 60 испытуемых, проживающих в г. Кишиневе.
Исследование проводилось в нескольких направлениях с
использованием следующих методик: Опросник «Онтогенез
материнства» Филиповой Г.Г.; «Маскулинность-Фемининность»
С.Бем; Анкета «Психологическая готовность к материнству» С.
Ю.Мешеряковой; Проективная методика «Родительское
сочинение» О.А.Карабановой.
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Остановимся на полученных в ходе исследования
результатах.
В рамках первого направления, целью которого было
выяснить как у наших испытуемых с раннего детства
складывались отношения с матерью (методика «Онтогенез
развития материнства»), обозначились три разные по
результативности группы девушек.
Пониженный уровень – 37 человек (62% испытуемых)
составляют девушки, у которых пониженный уровень ценности
ребенка и материнства. Девушки данной группы в ходе развития
материнской
сферы
испытывали
дефицит
общения,
отстраненность и конфликтность во взаимоотношениях со своей
матерью. Они не представляли особой ценности для нее, она
выражала постоянное недовольство своим материнством.
Повышенный уровень – 21 человек (35 % испытуемых).
Девушки данной группы в ходе онтогенеза сталкивались с
ощущением повышенной ценности себя для матери: тревожное
отношение к ним, проявление гиперопеки. У данной группы
испытуемых в раннем детстве присутствовали разлуки с
матерью, вследствие чего теперь, готовясь к материнству, они
испытывают страх при взаимодействии с младенцами.
Адекватному уровню ценности ребенка и материнства
соответствует самая малочисленная группа испытуемых,
которая составляет всего лишь 2 человека (3%). Для матерей
данной группы испытуемых ребенок и само материнство
является высокой, но не абсолютной ценностью. Между мамой
и ребенком складывались доверительные отношения: имели
место рассказы мамы о своем материнстве, которые создавали
положительно – эмоциональный фон. Мать поддерживала и
одобряла материнские проявления дочери (игры в куклы и
взаимодействие с младенцами).
Полученные результаты по описанной выше методике
сравнивались с результатами методики «Маскулинность –
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Феменинность»: 50 девушек - 83% соответствуют андрогинному
типу психологического пола; 7 девушек - 12% соответствуют
фемининному психологическому полу; у 3 девушек - 5%
обозначился маскулинный тип психологического пола).
Сравнительный анализ по двум указанным методикам
показал, что из 50 девушек (83% испытуемых) с андрогинным
типом психологического пола, у 37 испытуемых (62% девушек)
выявлен пониженный уровень «онтогенеза материнства».
В рамках второго направления исследовалась
психологическая готовность девушек к материнству. По
показателям наши испытуемые также распределились на группы
по уровням готовности.
Тревожный уровень психологической готовности к
материнству: 36 испытуемых (60%). Девушки в своих
представлениях о материнстве гиперопекают ребенка,
испытывают тревогу при мыслях о выполнении своих
материнских функций, страх при взаимодействии с ребенком. У
них нет четких представлений о методах и способах воспитания
ребенка; нет уверенности в том, хотят ли они стать матерью и
способны ли справиться с задачей – «быть матерью». Тем не
менее, девушки отмечают, что главное в отношениях «матьребенок» – это эмоциональное, положительное общение и
любовь к ребенку.
Регулирующий уровень психологической готовности к
материнству составляют 20 девушек (33%). Испытуемые данной
группы в своих представлениях о материнстве придерживаются
в большей степени рационального взгляда: способы воспитания,
обучения,
удовлетворения
биологических потребностей
ребенка. Положительно – эмоциональное общение и
взаимодействие с ребенком для них незначимо. На первом месте
решение других важных задач -карьера, самореализация,
путешествия, «пожить для себя».
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Адекватный уровень психологической готовности к
материнству всего лишь у 4 девушек (7%). Данные испытуемые
считают основным предназначением женщины на земле материнство. Они испытывают сильную потребность в
материнстве, планируют ее, готовы оставить карьеру ради
ребенка, рассматривают гуманные способы и методы
воспитания, говорят о необходимости и важности любви к
своим детям. Девушки довольны своим полом, именно потому,
что могут дать новую жизнь.
Полученные результаты по данной методике сравнивались
с
результатами
методики
«Родительское
сочинение»
О.А.Карабановой, в рамках которой целостность образа
материнства
оценивалась
по
следующим
критериям:
сформированность образа матери; образа ребенка; образа семьи;
качеств ребенка; образа любви к ребенку; взглядов на
воспитание.
Частичная сформированность образа материнства у
основного большинства испытуемых – 36 девушек (60 % .
Полная сформированность образа материнства лишь у 10
девушек (17%). У другой группы – 14 девушек (23%) образы
материнства полностью отсутствуют. Данные девушки в своих
представлениях о материнстве используют лишь 1-2 образа
материнской сферы или пишут в сочинениях о чем – то
абстрактном, не связанном именно с материнством.
Сравнительный анализ по двум методикам показал, что у
большинства испытуемых – 24 девушки (40%) тревожный
уровень «психологической готовности к материнству» и
частично сформированный «образ материнства».
В рамках третьего направления сравнивались
результаты по двум основным методикам: «Онтогенез
материнства» Филипповой Г.Г. и «Психологическая готовность
к материнству» Мещеряковой С.Ю. Сравнительный анализ
показал, что значительная часть девушек – 25 испытуемых
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(42%) демонстрируют пониженный уровень «онтогенеза
материнства» и тревожный уровень «психологической
готовности к материнству».
Выводы
В ходе проведенного исследования установлено, что для
большинства испытуемых (83%) характерна тенденция к
ослаблению фемининных качеств личности. Ослабленная
тенденция
фемининных
качеств
личности,
которая
сопровождается
пониженным
уровнем
«онтогенеза
материнства» присутствует у 62% девушек.
Материнская сфера практически у всех испытуемых,
девушек юношеского возраста, которые приняли участие в
исследовании, имеет отклонения в развитии. Так пониженный
уровень онтогенеза материнства выявлен у 62% девушек,
повышенный уровень представлен у 35%; и только 3% девушек
проходят этапы формирования материнства на адекватном
уровне.
«Психологическая готовность» как основа будущего
материнства у современных девушек юношеского возраста,
имеет серьезную тенденцию к деформации. Испытуемые
демонстрируют в основном такие уровни «психологической
готовности» к материнству: тревожный -60% испытуемых и
регулирующий -33% испытуемых, для которых характерны
четкие признаки искажения представлений о материнстве.
Причины феномена низких результатов «психологической
готовности к материнству», как показало наше исследование,
кроются в неправильном прохождении испытуемыми этапов
«онтогенеза материнства», которое непосредственно влияет на
возникновение
«психологической
готовности»
девушек
юношеского возраста- быть мамами.
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OPTIMIZAREA PERSONALITĂȚII CADRULUI DIDACTIC
IMPLICAT ÎN ASISTENȚA PSIHOPEDAGOGICĂ A
COPIILOR CU DIZABILITĂȚI
Adriana CIOBANU, dr., conf. univ.
Summary
This article discusses approaches to the concept of
personality, also the personality traits, the attitudinal qualities that
the didactic framework must possess. Thus, the personality of the
teacher remains as important and decisive as regards the school
progress of pupils with disabilities in their formation and recovery.
The same techniques are proposed for optimizing the personality of
the teaching staff involved in the psycho-pedagogical assistance of
children with disabilities.
Termenul de personalitate, în pofida faptului că are un caracter
foarte abstract, a intrat în circuitul comunicării din cele mai vechi
timpuri. Antropologul american Ralph Linton (1945) atrăgea atenția
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asupra faptului că personalitatea, ca realitate psihologică, reprezintă
o preocupare veche, la fel de veche ca specia umană [6, p. 172].
M. Golu subliniază rolul factorului cognitiv subiectiv în
organizarea personalității „care este o schemă unificată a experienței,
o organizare de valori care sunt compatibile între ele‖ [3, p. 159].
După G. Allport, „personalitatea este organizarea dinamică în cadrul
individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea și
comportamentul său caracteristic‖ [1, p. 542].
Personalitatea cadrului didactic a fost abordată de mai mulți
cercetători. În deosebi, apreciem studiul efectuat de A. Dragu asupra
structurii personalității profesorului. A. Dragu (1996) susține că
societatea are așteptări ridicate de la cadrele didactice. Rolul social
foarte important al acestora pare a fi, mai ales, acela de formare a
personalităților autonome, integrabile social, capabile de învățare
permanentă, cu o înaltă profesionalitate, dar și cu o flexibilitate
intelectuală și comportamentală [2, p. 246].
Cele mai multe discuții s-au purtat asupra trăsăturilor de
personalitate ale profesorilor, care acompaniază actul educațional și
influențează rezultatele procesului de învățare. Personalitatea
cadrului didactic presupune o serie întreagă de calități, determinate
de specificul şi complexitatea muncii pe care o desfăşoară.
În opinia lui S. Mehedinți ,,adevăratul învățător e omul ce
crește din nou, cu fiecare generație de copii pe care îi educă. Cei ce
nu se mai pot coborî de pe înălțimile pe care au urcat, pier acolo. Și
cei morți nu mai pot fi educatorii celor vii‖ [3, p. 56]. Spiru Haret
spunea ,,fiecare trebuie să-și facă în așa fel datoria încât să și-o facă
în mod natural, cu plăcere și fără greutate, să sufere când nu și-ar
face-o‖ [1, p. 539].
A. Neculau (1991) stabilește experimental că un profesor,
preferat de elevi, se evidențiază prin aptitudini pedagogice, care se
caracterizează prin: capacitate de a transmite cunoștințe; inteligență;
interes pentru dezvoltarea capacităților intelectuale ale elevilor;
experiență didactică; pasiune în muncă; autoritate în fața elevilor;
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competență în disciplina predată; capacitate de a munci metodic [5 p.
79].
M. Golu spune că aptitudinea pedagogică înseamnă foarte
multe lucruri: erudiție și cunoștințe de specialitate, dar și cunoașterea
practică a psihologiei individuale a elevilor; priceperea de a
transmite cunoștințe, dar și capacitatea de a relaționa afectiv cu
elevul și cu microgrupul de elevi, inteligență spontană și inspirație de
moment în luarea unei decizii, precum și mânuirea conștientă a
mecanismelor capabile să optimizeze actul educațional [3, p. 153].
N. Mitrofan definește aptitudinea pedagogică ca ,,o formațiune
psihologică complexă, care este bazată pe un anumit nivel de
organizare și funcționalitate al proceselor și funcțiilor psihice,
modelate sub forma unui sistem de acțiuni și operații interiorizate,
constituit genetic conform modelului extern al activității
educaționale, facilitează un comportament eficient al cadrului
didactic prin operaționalizarea a daptativă a întregului conținut al
personalității sale‖ [2, pp.66-67].
Calitățile atitudinale pe care trebuie să le posede un cadru
didactic: a) umanismul, în general, şi dragostea de copii, în special;
b) calități atitudinale de natură caracterial-morală: corectitudinea,
modestia, fermitatea, răbdarea, optimismul, stăpănirea de sine; c)
conştiinţa responsabilităţii și a misiunii sale: în mâinile sale se află,
într-un fel, nu numai viitorul copilului, ci şi al naţiunii al cărei
membru este. La fel și aptitudini pedagogice ca: a) aptitudini
didactice – referitoare la activitatea de instruire; b) aptitudini
educative – privitoare la activitatea de modelare a personalității
umane; c) aptitudini ce asigura calitatea găndirii – capacitatea de
analiza și sinteza, flexibilitatea, originalitatea; d) aptitudini ce asigură
calitatea limbajului – capacitatea de a folosi în mod adecvat acest
instrument de comunicare este prezentă în toate aptitudinile
pedagogice: inteligibilitatea, claritatea, plasticitatea, expresivitatea,
fluența; e) aptitudinea empatică – îi ofera profesorului posibilitatea
de a privi toate influențele prin prisma celor cărora li se adresează și
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de a prevedea, nu numai eventualele dificultăți, dar și posibilile
rezultate; h) aptitudini organizatorice – se manifestă în întreaga
activitate desfășurată de profesor: planificarea propriei munci,
pregătirea și desfășurarea lecțiilor, îndrumarea activității colectivului
de elevi.
Personalitatea cadrului didactic este determinativă în lucrul cu
copiii cu dizabilități, care se confruntă cu probleme complexe și
multiple. Subliniem că personalitatea cadrului didactic rămâne a fi la
fel de importantă și decisivă în ceea ce privește progresul școlar al
elevilor cu dizabilități, în formarea și recuperarea lor.
Pentru organizarea eficientă a instruirii și educației copiilor cu
nevoi speciale, cadrele didactice trebuie să posede o pregătire
specială, deoarece de ele depinde, în ultimă instanță și în măsură
decisivă, succesul în acest proces. În plus, nu este suficient ca un
cadru didactic antrenat în activitatea instructiv-educativă cu această
categorie de copii să fie un bun profesionist. Mai presus de toate, el
trebuie să fie un om deosebit, înzestrat cu calități alese, precum sunt
generozitatea, spiritul de sacrificiu, răbdarea, iubirea față de oameni,
dorința și aptitudinile de a învăța pe parcursul întregii vieți [5, p.
201].
În continuare propunem un șir de tehnici pentru cadrele
didactice, având ca scop dezvoltarea trăsăturilor de personalitate, a
abilităților de comunicare și colaborare cu copiii. Abilitățile care sunt
dezvoltate cu ajutorul acestor tehnici sunt factorii-cheie în arsenalul
personal de comunicare pedagogică al profesorilor de succes. Aceste
abilități stau la baza influienței psihologice eficiente și motivației
pozitive, abilitățile de a gestiona conflictele, capacității de a gândi
sistemic și a lua decizii corecte, care le permit să-și controleze stările
emoționale și capacitatea de muncă, să dezvolte calitățile creative,
volitive și organizatorice.
Tehnicile sunt destinate și pentru cadrele didactice care
instruiesc copiii cu dizabilități, care doresc să-și dezvolte, optimizeze
imaginea personalității, cât și pentru diferiți profesioniști, practicieni,
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care sunt atrenați în procesul de asistență psihopedagogică a copiilor
cu dizabilități. Scopul acestor tehnici este, de asemenea, prevenirea
epuizării emoționale, autoreglare și relaxare, formarea unei stări
emoționale pozitive, prevenirea nevrozei.
Obiectivele acestor tehnici sunt:
1. Formarea unei stări emoționale pozitive.
2. Prevenirea epuizării emoționale, prin relaxare și autoreglare.
3. Profilaxia nevrozelor cu ajutorul experienței pozitive de
comunicare.
Tehnica 1. „Strângerea de mână"
Scopul: pregătirea grupului pentru o stare de spirit pozitivă.
Conținutul tehnicii: Participanții sunt invitați să meargă în cerc
și să se salute, cu un număr mare de participanți și să-și dorească
ceea de ce au nevoie în acel moment.
Tehnica 2. „Calitatea mea preferată"
Scopul: diagnosticarea stării emoționale a grupului la
momentul începerii exercițiului.
Conținutul tehnicii: Profesorii sunt încurajați să se împartă în
perechi și să se așeze unul în fața celuilalt. Conducătorul citește trei
calități pozitive. În fiecare grup se discută ce calitate din cele de mai
sus se potrivește fiecărei perechi și de ce. În cerc se discută la ce
perechi au coincis calitățile:
1. înțelepciune, fiabilitate, perseverență;
2. activitate, dezinteres, politețe;
3. voință, modestie, îndrăzneală;
4. altruism, tact, răbdare;
5. echilibru sufletesc, farmec, sociabilitate.
Tehnica 3. „Asocierea cu o jucărie"
Scopul: găsirea unui sens pozitiv în lucruri neașteptate.
Conținutul tehnicii: Profesorilor li se oferă un pachet negru,
netransparent, cu jucării moi. Conducătorul, mergând în cerc,
propune ca fiecare să aleagă o jucărie prin atigere și să se gândească
prin ce se aseamană jucăria cu el. Apoi se discută în grup.
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Tehnica 4. „Palmele"
Scopul: utilizarea senzațiilor tactile pentru a caracteriza o
anumită persoană.
Conținutul tehnicii: Profesorii sunt invitați, pe rând, să închidă
ochii, și mâinile să le poziționeze astfel, încât să le poată pune pe
mâinile altui membru. În continuare participanții vor veni în liniște și
vor pune mâinile pe palma participantului. Sarcina fiecăruia este ca
să-și amintească la atingere a cui mână a fost.
Apoi urmează o discuție cu toți participanții, ce au simțit în
timp ce au realizat acest lucru.
Tehnica 5. „Relaxare cu muzică și susur de apă” (1 oră)
După relaxare, este necesar ca fiecare să deseneze imaginea
apei pe care a văzut-o. Desenează cu creioane, vopsele și carioci.
Tehnica 6. „Mișcarea Browniană"
Scopul: reducerea tensiunii musculare și interioare.
Conținutul tehnicii: Participanții sunt încurajați să se miște în
mod activ prin odaie, în timp ce se interpretează o melodie. Imediat
ce muzica este oprită și prezentatorul numește un număr, participanții
trebuie să se ia de mâini și să formeze un grup, constând din numărul
respectiv de persoane. Conducătorul le propune să nu se unească în
grupuri în funcție de numărul de persoane, ci pe baza unui anumit
semn (de exemplu, după culoarea ochilor, elemente ale
îmbrăcămintei, etc.). Sarcina este mai distractivă, dacă participanților
li se interzice să vorbească.
Tehnica 7. „Portretul meu"
Scopul: creșterea stimei de sine la profesori.
Conținutul tehnicii: Participanții la training sunt invitați să-și
deseneze propriul portret. Apoi, acest portret trebuie să fie atașat de
spatele său. După aceea, fiecare participant trebuie să meargă în cerc
și toți ceilalți participanți pot să le scrie dorințe, complemente. Apoi,
foaia este scoasă și toți participanții sunt așezați într-un cerc, pentru
un schimb de opinii.
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Tehnica 8. „Încrederea"
Scopul: creșterea încrederii reciproce în echipă.
Conținutul tehnicii: Profesorii sunt rugați să se împartă în
două, trei echipe, câte 5-6 persoane. Apoi sarcina este dată fiecăruia
dintre grupuri, de a încerca să cadă pe mâinile colegilor lor. Sarcina
pentru ceilalți este de a o ține pe această persoană în mâinile lor.
Apoi, se discută cu toți participanții, ce au simțit.
Tehnica 9. „Panglica"
Scopul: mărirea tonusului energetic al grupului.
Conținutul tehnicii: Fiecare participant ia o panglică în mână.
Grupul se face într-un cerc strâns, atingându-se aproape cu umerii,
fiecare îndreptându-și umărul drept în cerc, extinzând mâna dreaptă
în centrul cercului. Apoi mișcarea începe în sensul acelor
ceasornicului. Atunci când arcul este înclinat maxim, grupul începe
să-și miște mâinile în sus, în jos. Însoțit de fraza: „Ah, ce bravo
suntem!". La ultima silabă, amplitudinea devine maximă. Toți
participanții aruncă panglica în sus.
Tehnica 10. „Colaj"
Durata: 40-45 de minute.
Scopul: de a uni echipa și de a cunoaște mai bine fiecare
membru al grupului.
Materiale: hârtie de desen, lipici, imagini color cu diferite
subiecte, creioane colorate, vopsele, pensule.
Conținutul tehnicii: Fiecare participant ia loc la masă, unde i
se propune hârtie de desen, lipici, imagini colorate cu diferite
subiecte, creioane colorate, pensule. Din imaginile propuse, fiecare
membru al grupului alege imagini care corespund felului în care el
vede și se simte în acest grup. Selectând imaginile, toți participanții
le aranjează și le lipeste pe hârtie, cum simte poziția lor în grup.
După realizarea sarcinii, fiecare participant (la dorință) își
completează imaginile cu un fon, folosind vopsea și creioane.
Apoi urmează întrebări pentru discuție:
De ce ați ales imaginea respectivă?
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Corespunde locul imaginii dvs. cu ceea ce v-ați dorit?
Vă simțiți în felul acesta în grup?
Au existat dificultăți în realizarea exercițiului?
Tehnica 11. „Teatrul: o piesă care se va potrivi tuturor"
Durata: 25-30 minute.
Conținutul tehnicii: Sunt împărțiți participanții în 4 grupuri, cu
cel puțin 4 persoane. Un grup – scenariști, al doilea – regizori, al
treilea – actori și al patrulea – critici. Sarcina pentru întreaga echipă
este de a scrie și de a realiza o piesă care să se potrivească tuturor. Iar
piesa ar trebui să se potrivească atât cu genul literar, cât și cu titlul,
cu conținutul.
Scenariștii scriu primul act, criticii îl critică, fac modificări
proprii, textul este dat regizorilor și începe producția împreună cu
actorii. În acest moment, cel de-al doilea act este scris, iar apoi al
treilea. Și când totul este gata, toți se așează în „sală", iar actorii
încep să joace. O furtună de aplauze, o mare de emoții. Apoi
participanții sunt întrebați dacă le-a plăcut piesa? Ce ar fi făcut mai
bine? În acest moment, participanții pot împărtăși impresiile pozitive
și negative despre munca în echipă. Și dacă piesa le-a plăcut tuturor,
atunci efectul de formare a echipei este evident!
Cadrul didactic trebuie să fie bine intenționat și pregătit pentru
a face față provocărilor induse de transformările care se produc în
abordarea individualizată a copiilor și să acorde asistență calitativă și
calificată, în corespundere cu necesitățile diferitor categorii de copii.
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INCLUZIUNEA SOCIO-EDUCAŢIONALĂ A TINERILOR
CU DIZABILITĂŢI ÎN MEDIUL UNIVERSITAR
Aurelia RACU, dr. hab., prof. univ.
Summary
The article is the summary of a research investigating how
access to higher education is perceived by young people with
disabilities. There are described current trends in modelling the
complex psycho-pedagogical and social assistance of students with
disabilities; theoretical and practicai orientations in ensuring the
access of young people with disabilities to university studies;
strategies to develop an inclusive/innovative type based system.
Keywords: disabilities, attitudes, accessibility, social barriers,
university education, inclu- sive educationcomplex assistance.
Educaţia incluzivă reprezintă un proces complex,
multiaspectual şi plurivalent, menit să asigure accesul deplin şi
şansele egale la instruire pentru toţi beneficiarii, indiferent de starea
lor psihică, fizică, senzorială sau emoţională, în conformitate cu
potenţialul de instruire al acestora, evident sau latent, dar neapărat
capabil de dezvoltare suficientă pentru atingerea finalităţilor
curriculare generale şi ale planului de studii individual, elaborat prin
prisma particularităţilor persoanei concrete. Sarcina definirii căilor
şi mijloacelor optime de valorificare cât mai completă a
potenţialului de învăţare a fiecărui student cu dizabilităţi se
realizează pornind de la cadrul normativ-legal, didactico-metodic,
logistic şi informaţional, de care dispune instituţia universitară.
Urmărind situaţia din ţările avansate în domeniul incluziunii
socioeducaţionale, ajungem la concluzia că acest fenomen complex
este susţinut de necesitatea unei adaptări continue a sistemului
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educaţional la aşteptările şi necesităţile societăţii, obiectiv realizabil
prin acceptarea spre implementarea noilor concepţii şi tehnologii
educaţionale. Acestea trebuie să corespundă actualei paradigme a
educaţiei care porneşte de la ideea creării condiţiilor adecvate pentru
accederea efectivă la studii a persoanelor cu statut psihic, fizic,
intelectual diferit, fie că este vorba despre persoanele cu anumite tipuri de dizabilităţi, fie că ne referim la persoanele supradotate, cu
capacităţi ieşite din comun, care, de asemenea, necesită a fi
dezvoltate şi valorificate [5, p. 176].
Deşi Republica Moldova, ca stat, prin adoptarea unui cadru
normativ şi legal propriu, dar şi prin aderarea la numeroasele
documente internaţionale în domeniu, şi-a asumat obiectivul
strategic al incluziunii socioeducaţionale a persoanelor cu
dizabilităţi, la nivel practic, acest proces decurge mai lent decât neam fi dorit, cauzele constând, în primul rând, în lipsa unui număr
suficient de cadre versate, cu formare profesională în problema educaţiei incluzive. Or, fără contribuţia acestora devin problematice
depistarea şi asistarea ulterioară a persoanelor cu risc sporit de
excludere educaţională şi socială; extinderea sferei de relaţionare cu
acestea, în vederea includerii în mediul educaţional şi social adecvat
potenţialului şi capacităţilor individuale de dezvoltare şi adaptare.
În ţara noastră se face simţit decalajul între comanda socială la
educaţia universitară incluzivă şi nivelul de pregătire a cadrelor
calificate, capabile să răspundă plenar acestei comenzi. Pentru
lichidarea cât mai grabnică a acestei rămâneri în urmă, structurile
statului, responsabile de formarea cadrelor de specialişti, urmează
să-şi conjuge eforturile cu mediul ştiinţifico-didactic pentru a găsi
răspunsuri adecvate la întrebările definitorii, care apar frecvent atât
în societate, cât şi în sfera academică, cum ar fi: Pe cine şi ce să
învăţăm? Cum şi unde ? În ce scop? Cum să se integreze absolventul
unei instituţii de învăţământ incluziv într-un mediu profesional şi
social neincluziv? etc.
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Fireşte, reformând învăţământul superior prin prisma
incluziunii, nu pot rămâne în afara acestui proces celelalte sfere ale
vieţii, de care depinde finalitatea instruirii profesionale a persoanelor
cu dizabilităţi. Ne referim, în primul rând, la modificarea
curriculumurilor (universitare şi postuniversitare) de formare a
cadrelor didactice şi nondidactice, din care nu pot lipsi aspectele
incluziunii, dar şi la sfera ocupării forţei de muncă, la instituţiile şi
întreprinderile în care urmează să se angajeze absolvenţii cu diplome
universitare, şi, nu în ultimul rând, la stările de spirit din societate în
raport cu persoanele cu dizabilităţi, la disponibilitatea acesteia de a
le accepta şi a le trata de la egal la egal [1, pp. 28-35].
Ar fi o mare greşeală să se pună doar în sarcina universităţilor
soluţionarea problemelor ce ţin de incluziunea persoanelor cu
dizabilităţi. Pentru a obţine rezultatele scontate se impune acţionarea
în comun, în parteneriat real şi eficient, a tuturor structurilor statului
şi ale societăţii, ceea ce ar trebui să devină obiectul abordării în alte
publicaţii decât cea prezentă, care se rezumă la aspectul adaptării
mediului universitar la cerinţele educaţiei incluzive.
Pentru a realiza acest obiectiv, instituţia de învăţământ
superior urmează să soluţioneze câteva probleme fundamentale şi
determinante pentru succesul programului de incluziune. Este vorba
despre:
• formarea unui mediu prietenos, liber de orice bariere în
incinta şi în spaţiul adiacent al instituţiei, inclusiv în căminele
studenţeşti, prin dotarea cu mijloace tehnice şi fizice adaptate la
necesităţile persoanelor cu dizabilităţi;
• diversificarea metodelor şi procedeelor de predare a
disciplinelor curriculare, inclusiv prin adaptarea acestora la diverse
tipuri de dizabilitate, aplicarea pe larg a posibilităţilor oferite de
instruirea la distanţă;
• îmbinarea armonioasă a instruirii profesionale cu activităţile
extracurriculare de dezvoltare a personalităţii studenţilor cu
dizabilităţi, de abilitare/reabilitare socială şi comunicativă, de
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pregătire pentru autonomia personală;
• educarea multilaterală a viitorului specialist prin asigurarea
unui fundament solid de calităţi profesionale şi umane competitive
în condiţiile actuale, prin formarea unei poziţii active faţă de mediul
vital şi cel profesional şi a disponibilităţii pentru instruirea pe
parcursul întregii vieţi;
• asigurarea unei asistenţe psiho-socio-medico-pedagogice pe
parcursul perioadei de studii, acordarea suportului permanent în
efortul studentului cu dizabilităţi de a se integra în spaţiul
informaţional, didactico-metodic şi sociocultural, atât din cadrul
instituţiei de învăţământ, cât şi din afara acesteia;
• dezvoltarea continuă a sistemului de formare şi reciclare a
cadrelor didactice prin prisma evoluţiilor în domeniul educaţiei
incluzive;
• asumarea sarcinii de integrare şi implicare a studenţilor cu
dizabilităţi în activităţile comunitare şi universitare de voluntariat,
culturale, sportive, de caritate etc.
Pentru a realiza aceste, dar şi alte obiective, instituţia de
învăţământ superior va trebui să-şi planifice un set de acţiuni care
vor necesita eforturi nu doar organizaţionale, ci şi financiare, aici
impunându-se capacitatea instituţiei de a atrage fonduri din proiecte
naţionale şi internaţionale, din donaţii şi din participări la diverse
campanii de sensibilizare. Fireşte, cele mai costisitoare acţiuni se
referă la dotarea tehnico-materială a spaţiului universitar –
construcţia căilor de acces, spre, şi în interiorul instituţiei; adaptarea
sălilor de studii, laboratoarelor, bibliotecilor, cantinelor, blocurilor
sanitare, sălilor de sport, camerelor de cămin etc. la necesităţile
studenţilor cu dizabilităţi.
Un loc aparte îi revine digitalizării procesului de studii, care
presupune, între altele:
• dotarea cu dispozitive specializate pentru slabvăzători,
hipoacuzici;
• trecerea materialului curricular şi a prelegerilor în formate
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audio şi video;
• elaborarea şi implementarea softurilor adaptate la
necesităţile studenţilor cu dizabilităţi;
• crearea condiţiilor tehnice şi tehnologice pentru funcţionarea
sistemului de instruire la distanţă;
• asigurarea accesului nelimitat al acestei categorii de studenţi
la toate resursele informaţionale interne (de exemplu, site-ul
universitar) şi externe (de exemplu, bibliotecile electronice pe
domenii ştiinţifice);
• stabilirea relaţiilor de colaborare dintre instituţia de
învăţământ şi alte structuri specializate în oferirea serviciilor
digitalizate pentru persoanele cu dizabilităţi etc. [2, pp. 190-198].
Aspectul ce ţine de pregătirea cadrelor didactice şi
nedidactice, pentru a activa în mediul universitar de tip incluziv, este
fundamental pentru eficientizarea acestui proces, factorul uman, în
acest caz, având un rol, cel puţin, la fel de important ca şi cel
financiar-economic. Înainte de a se implica în procesul educaţional
de tip incluziv, profesorul universitar, care, de cele mai multe ori, nu
a fost format în vederea acestui gen de activitate în instituţia de
învăţământ absolvită, va trebui să decidă dacă este dispus să facă
eforturi suplimentare de informare şi formare, de revizuire a
propriilor conţinuturi şi metode de predare, de diversificare a
abordării obiectivelor şi finalităţilor obişnuite, de schimbare la nivel
de mentalitate, în raport cu noile categorii de studenţi etc. Nu este
exclus ca o parte dintre cadrele didactice universitare să nu fie
pregătită, nici profesional şi nici moral, pentru schimbările dictate de
incluziune educaţională şi, în aceste cazuri, administraţia
universitară ar trebui să aibă în vedere eventualitatea suplinirii unui
anumit număr de locuri vacante, rămase fără acoperire.
Pe de altă parte, de administraţia universitară ţine şi o
multitudine de alte sarcini complexe, cum ar fi:
• explicarea noilor sarcini ce le revin cadrelor didactice prin
prisma implementării principiilor incluzive de studii;
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• asigurarea condiţiilor de pregătire a profesorilor şi ale altor
categorii de angajaţi pentru a activa într-un mediu academic de tip
incluziv;
• organizarea cursurilor şi ale altor activităţi de reciclare şi
abilitare profesională în noile condiţii;
• orientarea spre resursele de informare şi instruire disponibile
la nivel naţional şi internaţional, spre bunele practici în domeniu,
spre contactul direct cu specialiştii şi colegii care au trecut cu succes
perioada de adaptare la noile condiţii, devenind actori eficienţi în
procesul incluziunii educaţionale.
Este foarte important ca în fiecare universitate să fie creat un
centru de resurse în domeniul învăţământului de tip incluziv, la care
orice cadru didactic să poată apela atunci când se confruntă cu o
dificultate şi necesită un suport calificat pentru a o depăşi.
Asumându-şi obiectivul incluziunii educaţionale, instituţia de învăţământ va avea grijă să stabilească şi să menţină, prin contribuţii
directe, multiple relaţii de colaborare cu alte instituţii din localitate
sau din afara acesteia, relaţii de care depinde, de asemenea, succesul
incluziunii. Astfel, universitatea va colabora strâns cu liceele, în
vederea pregătirii prealabile a absolvenţilor pentru studii
universitare, fiecare dintre aceştia ieşind din şcoală cu o fişă
personală, care să conţină o informaţie valoroasă pentru integrarea
mai rapidă şi cu mai puţine probleme a viitorului student în mediul
universitar. De asemenea, universitatea va stabili relaţii de strânsă
colaborare cu instituţiile medicale din teritoriu, în care există servicii
de reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi, de asistenţă şi
examinare calificată a acestora [3, pp. 31-39].
Nu ar trebui să lipsească nici relaţiile cu structurile
comunitare. Aici, studenţii cu dizabilităţi şi-ar dezvolta capacităţile
de comunicare şi interrelaţionare cu un cerc larg de persoane, ar
participa la toate aspectele vieţii comunitare, implicânduse activ,
prin activităţi de voluntariat, în soluţionarea problemelor legate de
categoriile social vulnerabile etc.
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Va suferi modificări şi parteneriatul firesc al universităţii cu
potenţialii angajatori, plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor cu
dizabilităţi fiind, de fapt, finalitatea eforturilor depuse de orice
instituţie de învăţământ profesional de tip incluziv. Este cunoscut
faptul că atitudinea angajatorilor faţă de specialiştii cu dizabilităţi nu
întotdeauna este binevoitoare şi pozitivă, de aceea va fi nevoie de
eforturi considerabile din partea administraţiei universitare, pentru
schimbarea acestei situaţii, preponderent prin demonstrarea practică
a nivelului înalt de pregătire profesională a absolvenţilor cu dizabilităţi, fie în timpul stagiilor, al târgurilor locurilor de muncă sau al
altor activităţi desfăşurate în comun cu potenţialii angajatori.
Succesul învăţământului universitar incluziv depinde, în mare
parte, de activitatea didactico-metodică, psihopedagogică, de
cercetare în domeniul instruirii diferenţiate a studenţilor. Profesorii
universitari vor propune propriile metodici, procedee, tehnologii,
mijloace de instruire a studenţilor cu dizabilităţi, organizând periodic
activităţi de informare, de diseminare a experienţei pozitive, de
analiză a eşecurilor. Ei vor prezenta recomandări, fundamentate
ştiinţific, de ameliorare a situaţiei, vor propune noi căi de abordare a
învăţământului prin prisma accesibilităţii şi a şanselor egale pentru
toţi candidaţii la studii superioare etc. [4, pp. 115-126].
Finalitatea strategică a învăţământului profesional constă în
crearea condiţiilor pentru un acces deplin la studii universitare şi,
ulterior, pentru angajarea în câmpul muncii a tuturor absolvenţilor,
inclusiv a celor cu dizabilităţi.
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SERVICIUL DE CONSILIERE FAMILIARĂ
Valentina OLĂRESCU, dr., conf. univ.
Summary
The paper, I think, is welcome for those who work and live
through children: counselors, psychotherapists, those who are
looking for new ways of working with children; for teachers who
understand that the child's feelings are of great importance in
learning; for parents who want to be closer to their own child; for
those who work towards the spiritual health of the child and want to
know how to do their job better; for those who want through the
child to know themselves better. The article describes the stages,
methods of diagnosis and psychological influence.
Key words: counseling, assistance, diagnostic methods and
psychological influence.
Oricare ar fi problema referitor la relaţia părinţi – copii,
întotdeauna există remedii de soluţionare, or pentru început, de
atenuare a ei. Serviciile de consiliere familiară în prezent nu au o
reţea largă de desfăşurare, oricum însăşi lucrarea prezentă, constituie
un pas înspre familie, e o mână întinsă, care oferă sfaturi, îndrumări,
remedii, procedee de activitate în raport cu copiii şi părinţii.
Lucrarea, consider, e binevenită pentru acei care activează şi
trăiesc prin copii: consilieri, psihoterapeuţi, acei care sunt în căutare
de noi modalităţi de lucru cu copiii; pentru învăţători, care înţeleg că
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sentimentele copilului au importanţă mare în învăţare; pentru părinţi,
care doresc să fie mai aproape de propriul copil; pentru acei care
activează în direcţia sănătăţii spirituale a copilului şi doresc să
cunoască cum să-şi facă meseria şi mai bine; pentru acei care doresc,
prin intermediul copilului, să se cunoască mai bine pe sine.
Consultaţiile familiare se petrec în scopul prevenirii
posibilelor perturbări afective, comportamentale, de personalitate a
copilului şi în vederea prestării serviciului psihologic tuturor
membrilor familiei – copiilor şi maturilor.
Serviciile sunt acordate de către persoane care au o pregătire
specială: psihologi, psihoterapeuţi, medici, care au specializare în
domeniu.
Modalitatea de activitate a consultantului e variată, în
dependenţă de problema pusă în discuţie: fie că abordează
modalitatea lucrului individual, fie că în grup. Oricum, orice
abordare trebuie să se suplinească prin strategia acordării ajutorului
familiei. Altă strategie de activitate e modalitatea eclectică de
utilizare a metodelor de influenţă asupra familiei. Orice procedeu e
orientat spre a scoate familia din impas sau criza interpersonală în
care s-a pomenit [2, p.23].
Procesul de consultare a familiei se structurează astfel, ca să
se creeze condiţii de descătuşare, deschidere a personalităţii şi,
simulta să aibă loc autovindecarea ei, să se producă fenomenul
insight-ului.
La început, când familia se adresează la serviciul consultativ,
se află în stare disperată, de deznădejde, atunci când sunt epuizate
toate resursele fizice, spirituale. Consultantul e ultima speranţă –
aceasta se citeşte în privire, pe mimică, gesturi, poză.
Cum se comportă consultantul?
Chiar de la prima întâlnire, efectuează observări asupra
membrilor familiei: cine a intrat primul pe uşă?, unde şi cum s-au
aşezat? (cine, lângă cine), distanţa dintre ei?, poziţia mâinilor,
picioarelor?, cine primul a început să vorbească?
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La etapa următoare, face cunoştinţă cu membrii familiei. După
ce fiecare s-a prezentat, copilului îi propunem o anumită activitate,
fie să se joace cu jucăriile, fie îl rugăm să deseneze: „familia‖,
„grădiniţa‖, „şcoala‖, „un vis îngrozitor‖, „trei pomi‖ sau ce doreşte
el. Atât timp cât copilul e ocupat cu desenul, jucăriile, un părinte
povesteşte (prezintă acuzele). Dacă sunt prezenţi ambii părinţi, de
obicei începe a vorbi părintele care domină în familie şi educaţie.
Relatarea părintelui va fi mult mai sinceră, amănunţită, când va simţi
înţelegere şi susţinere din partea consultantului. Abilitatea
consultantului de a asculta e o şansă de a instala încredere în raportul
client – consultant. Atunci când se creează o atmosferă caldă de
reciprocitate, părintele şi copilul îşi deschid sufletul, reactualizează
anumite epizoade, evenimente, fapte care nu au fost verbalizate
niciodată. Verbalizarea deja e in moment psihoterapeutic, persoana
simte o eliberare , uşurare, iar problema, conflictul nu mai sunt atât
de acute.
Între timp, foarte delicat şi atent consultantul roagă ambii
părinţi să îndeplinească ancheta – standard, din prealabil pregătită.
Ancheta se completează într-un singur exemplar, şi aici: „Atenţie!‖,
ancheta e luată în mână de părintele dominant, al doilea, cel mai des,
îşi trage fotoliul alături şi e mai puţin activ.
Completarea anchetei, iarăşi ne oferă posibilitatea să
observăm poziţia fiecărui părinte în familie şi e un prilej suplimentar
de conversaţie. Se întâmplă că fiecare părinte are viziunea proprie
referitor la o întrebare din anchetă. Aceasta ne vorbeşte despre
existenţa variantei de alternativă a părinţilor sau despre dreptul
fiecăruia la opinie proprie. Aici, nicidecum, nu ezităm să susţinem
părerea persoanei care este mai timidă şi, nu rareori, izolată în
familie. Susţinerea se exprimă prin cuvinte „aşa…‖, „aceasta este
important…‖, „da, desigur !…‖, ş.a. Fiecare opinie este ascultată,
susţinută, menţionată, dacă e nevoie concretizată, dar în nici un caz
criticată, negată sau contrapusă cu a celuilalt părinte.
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Înainte de a discuta cu copilul, părinţii sunt rugaţi să
completeze chestionarul Eysenick şi/sau MMPI, cu scopul de a
cunoaşte mai în de aproape personalitatea părinţilor.
În acest timp, împreună cu copilul, ne deplasăm prin odaie,
căutând un loc favorabil pentru discuţie, joc. De dorit, singur copilul
să-l aleagă! E binevenit să începem interacţiunea prin joc, pe care-l
direcţionăm astfel, ca să putem obţine informația necesară, treptat
alunecând la descrierea desenelor efectuate anterior. Descrierea
verbală a desenelor mereu se întreţine prin aprecieri, stimulări. Se
analizează, caracterizează, verbalizează fiecare personaj, detaliu al
desenului: „Cine e?‖, „Ce face?‖, „Ce vorbeşte?‖, „De ce e plasat
acolo?‖, „De ce e aşa colorat?‖, ş.a. întrebări.
Desenele sugerează informaţie utilă despre relaţiile cu cei din
jur, atitudinea faţă de sine şi cei din jur, necesităţile afective,
materiale, de autodeterminare, autonomie ş.a., care e viziunea
copilului asupra relaţiilor, atitudinilor, necesităţilor, ce ar dori să
schimbe şi ce ar lăsa neatins, care-i idealul său, ce îl plictiseşte, care
îi sunt interesele.
La etapa discuţiei cu copilul, putem aplica numeroase tehnici
de psihodiagnostic, dar şi psihoterapeutice, ce ar înlesni înţelegerea
problemei [1, p. 37]:
- „Eu în razele soarelui‖.
- „Două case‖.
- „Trei copaci‖.
- „Testul Wartegg‖.
- „Testul păpuşilor‖.
- „Feţele şi emoţiile‖.
- „Intervievarea monologică‖.
- „Testul psihogeometric‖.
- „Animalul preferat‖.
- „Desenul familiei‖.
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În dependenţă cum decurge discuţia, care e dispoziţia
membrilor familiei, putem efectua testul „Onestitate‖, cu întreaga
familie.
Părinţii singuri analizează rezultatele obţinute la chestionare.
Consultantul, foarte atent, indică numai la indicii care depăşesc, sau,
nu ating, limita adecvată. Conştientizarea acestui fapt este un indice
pozitiv al posibilităţii soluţionării conflictului familiar.
Etapa finală a şedinţei consultative este consacrată analizei
rezultatelor la testele îndeplinite de către copil şi, totodată, se
schiţează planul de activitate cu familia.
E binevenit să se înceapă cu analiza desenului „Familia‖: câţi
membri sunt desenaţi?, cum sunt?, la ce distanţă unul de altul?, ce
culori a folosit?, ce simţi în acest moment?, ce simţeai când ai
început să desenezi?, îţi place desenul familiei? În aşa mod, iarăşi se
încheagă o discuţie, din care consultantul află informaţie
adăugătoare, care îl ajută să-şi consolideze punctul de vedere şi
totodată creşte autoritatea sa în faţa părinţilor, dând dovadă de
competenţă profesională.
În continuare se analizează celelalte desene „teste‖, care
neapărat vor releva aceiaşi problemă, iar părinţii,, convingându-se de
justeţea argumentelor, sunt pregătiţi pentru colaborare cu
consultantul, în vederea soluţionării problemei. În fond, ei sunt
persoanele principale, cărora le revine rolul principal în soluţionarea
ei.
Fiecare părinte înaintează obiecţiile sale, vine cu argumentări,
completări, întrebări.
În încheiere, consultantul, reieşind din situaţie, indică tema
pentru acasă (recomandări, sfaturi). Recomandările sunt notate de
ambii părinţi, chiar dacă sunt indicate pentru unul din ei. Nu e
indicat să se dea multe teme, în mediu, se dă până la 12 sugestii,
respectându-se principiul de la simplu la compus. De exemplu,
recomandăm mamei, mai puţin să se neliniştească şi să tuteleze fiul,
iar tatălui, să fie mai blajin cu el. Aceasta, benefic ar influența asupra
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ameliorării divergenţelor în familie, deoarece tatăl nu e de acord cu
hipertutelarea din partea mamei, iar mama nu acceptă severitatea
tatălui. Alt sfat ar fi – acordarea autonomiei, independenţei copilului,
posibilitatea de a lua singur decizii, paralel cu micşorarea îndoielii
părinţilor. Apoi, recomandăm părinţilor să exprime mai multă
toleranţă faţă de neajunsurile copiilor, cu stimularea faptelor şi
calităţilor pozitive. În aşa mod accentul în relaţia părinţi – copii se
transferă asupra evidenţierii calităţilor pozitive a copilului dar nu
negative.
Îndeplinirea temei de acasă de către toţi membrii e o condiţie
fundamentală a succesului.
Cu acestea, consultarea familiei la prima şedinţă, se încheie.
De obicei, ea durează de la 90 de minute până la 120 minute. Unele
ședințe „se întind‖ până la 150 minute.
După plecarea clienţilor (familiei), consultantul (în continuare
îl numim psihoterapeut) meditează asupra cazului, analizează
situaţia familiei şi schiţează tehnicile de lucru (metodologia
acţiunilor) de mai departe cu familia. Se întâmplă foarte des, că ceea
ce s-a planificat nu se realizează, deoarece, când familia, din nou se
prezintă, înaintează probleme de alt gen. Aceasta se întâmplă din
cauză că atunci când familia respectă recomandările pentru acasă,
apar alte subtilităţi ale problemei, ameliorarea cărora necesită alte
tehnici. Însă, psihoterapeutul, trebuie, şi el aşa şi procedează, să
perceapă, să sesizeze motivul principal al problemei, el intuieşte
direcţia deplasării centrului, astfel fiind pregătit pentru orice
eventualitate. După cum am mai menţionat, probabilitatea reuşitei e
mai înaltă, dacă psihoterapeutul aplică strategia eclectică în
psihotratament.
La despărţire, consultantul aminteşte despre tema pentru
acasă, dar neinsistent, mulţumeşte familiei că s-au decis să vie la
consultanţă. Neapărat apreciază activitatea efectuată în comun, pe
parcursul primei întâlniri, şi-şi exprimă credinţa că, pe viitor, vor
mai colabora, chiar fixează data şi ora, posibil peste trei-patru zile,
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sau peste o săptămână: „Azi am avut o zi productivă, sunt în
aşteptarea următoarei vizite din partea familiei… (numele)‖.
La cea de-a doua vizită a familiei, (de obicei familiile care
doresc schimbări, vin în orice împrejurări la consultanţă),
consultantul ia poziţie pasivă de aşteptare, adresându-se în felul
următor: „Îmi pare bine să vă revăd! Sunt „ochi şi urechi‖, ce aveţi
nou, vechi şi doriţi neapărat să-mi spuneţi? Ce vă linişteşte sau ce vă
frământă? Aş dori să ascult pe fiecare dintre voi?‖ [3, p. 78]. Fiecare
vorbeşte despre schimbările care au avut loc, satisfacţii, insatisfacţii.
Consultantul ascultă atent pe fiecare membru, însă nu încurajează şi
nu blamează pe nici unul dintre ei. Excepţie e persoana purtătoare de
simptom, în caz, când consultantul semnalează salturi pozitive.
În continuare, consultantul întreprinde următorul pas, propune
familiei un joc în comun – din seria „Jocuri psihosociologice pe
masă‖. Recomand următoarele: „Joc pentru toată familia‖,
„Bibelouri‖, „Turtiţa‖, „Anarhia‖, „Escrocheria sau pungăşia‖.
Materialele necesare în joc sunt pregătite anticipat [1, p. 101].
Prezenţa consultantului la primele şedinţe de joc este obligatorie,
pentru a controla desfăşurarea procesului de joc, pentru prevenirea
unor momente imprevizibile: copilul adună cât mai multe fişe;
părinţii refuză să continue jocul sau să întreţină discuţia suscitată de
dezvăluirea jocului, declanşarea şi nestăpânirea agresivităţii,
brutalităţii, prevenirea momentelor de abuz de violenţă. După ce
jocul s-a jucat împreună cu consultantul, la două trei întâlniri, se
recomandă ca jocul să fie achiziţionat (procurat) pentru utilizare în
condiţii casnice.
De obicei jocul durează 60 minute, apoi urmează discuţii,
opinii. Toate acestea, de asemenea indirect, facilitează soluţionarea
problemelor. În încheiere, consultantul generalizează pozitiv şi
afirmativ rezultatele zilei. Se reaminteşte de tema pentru acasă, dacă
trebuie se dau recomandări suplimentare şi se despart. Consultantul
aminteşte că este gata să-i primească ori de câte ori e nevoie.
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PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII PSIHICE A
PREȘCOLARILOR CU TULBURĂRI DE LIMBAJ
Dorina PONOMARI, lector universitar
Summary
The child's communicativeness and sociability develops
concurrently with the expansion of language and the development of
its most important functions, but also changing the forms of
communication with age, to the extent in which they are the tribute to
the knowledge, motivations, objectives, which are also in
development. The monologue is frequently used during this period, it
is the premise of an internalized language, preparing the subsequent
social activity; mimics and gestures being used to express wishes,
knowledge and needs.
Perioada preșcolară este una de intensă dezvoltare psihică.
Presiunea structurilor sociale culturale, absorbția copilului în
instituțiile preșcolare solicită toate posibilitățile lui de adaptare.
Diferențele de cerințe din grădiniță și din familie solicită, la rândul
lor, o mai mare varietate de conduite, iar contradicțiile dintre
solicitările externe și posibilitățile interne devin mai active,
constituind puncte de plecare pentru dezvoltarea explozivă a
comportamentelor, conduitelor sociale diferențiate, a dobândirii
diverselor modalități de activități și abilitați înscrise în programele
grădinițelor. Comunicativitatea și sociabilitatea copilului se
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dezvoltă concomitent cu extinderea limbajului și dezvoltarea celor
mai importante funcții ale sale [7, p. 34], dar și modificarea
formelor de comunicare odată cu vârsta, în măsura în care ele sunt
tributare cunoștințelor, motivațiilor, obiectivelor, care de asemenea
sunt în dezvoltare [5, p. 23]. Deși monologul este frecvent folosit
în această perioadă, el nu reflectă egocentrismul, ci este premisă a
unui limbaj interiorizat, pregătind activitatea socială ulterioară;
mimica și gesturile fiind utilizate în scopul exprimării dorințelor,
cunoștințelor și nevoilor. Cuvintele cu predominanță afectivă sunt
emise în același scop, de a atrage atenția asupra sa, de a se face
ascultat, de a convinge. Cu toate acestea, conținutul informativ este
sărac, argumentarea apare ca fiind aproape inexistentă, iar marea
mobilitate a temelor abordate de către copil antrenează o structură
laxă a dialogului prin fraze întrerupte și producții eliptice. Aceste
inconveniențe sunt surmontate prin mimică, intonație și gesturi,
care precizează întoarcerea constantă la context. Copiii, foarte
devreme, simt nevoia de a vorbi pentru ceilalți, de a intra în relație
cu ceilalți prin limbaj, de a utiliza limbajul pentru a comunica
gândurile proprii și chiar de a folosi limbajul pentru a coopera [4,
p. 59]. Cu toate străduințele și eforturile depuse în exprimarea cât
mai clară a mesajului comunicațional, frecvent, copiii de vârstă
preșcolară comit diverse abateri de la norma, standardele
limbajului, notate drept tulburări de limbaj, menționează Guțu M.,
Moldovan I., Păunescu C., Muşu I.
Cercetările efectuate pe subiecți marcați de tulburări de
limbaj a scos în evidență existența unei mutualități – tulburările de
limbaj apar pe fondalul reținerii/retardului dezvoltării psihice, ori,
invers, tulburările de limbaj generează reținerea dezvoltării psihice.
Logopsihologia, ramură a psihologiei speciale, știința care studiază
psihologia, particularitățile dezvoltării psihice a persoanelor cu
tulburări de limbaj, descrie cercetări concrete întreprinse de
promotorii ei: Л.С.Цветкова, Т.A. Феткова, interpretate în
limitele tradițiilor școlii psihologice ruse, bazate pe ideile lui
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Л.С.Выготский. Л.С.Выготский, prin cercetările sale, a
demonstrat că procesele psihice complexe, cum ar fi limbajul, la
debutul dezvoltării lor, se formează în baza funcțiilor
simple/elementare și de care ulterior depind. De ex., limbajul este
în dependență de percepție: „copilul poate vorbi și gândi numai
prin perceperea și construirea reprezentărilor despre lumea
înconjurătoare; mai apoi, paralel cu însușirea limbajului, prin
activitatea obiectuală cu maturul se dezvoltă atenția voluntară‖ [9,
p. 27]. În cazul în care copilul e marcat de tulburări profunde ale
limbajului și funcțiilor lui, atenția se perturbă, și toate operațiile ei
(comutarea și distribuția, programarea și concentrația în activitate)
devin instabile, dificile. Investigații asupra atenției copiilor cu
tulburări globale de limbaj au stabilit un șir de particularități, de
ex., instabilitate și volum redus, diferențe în atenția involuntară, în
funcție de tipul excitantului (vizual, auditiv), caracterul și
specificul activității (joc, învățare).
Multe studii sunt dedicate memoriei copiilor cu tulburări de
limbaj. Е.М. Мастюкова a remarcat că gradul de manifestare a
tulburărilor memoriei verbale depinde de gradul și caracterul
subdezvoltării limbajului. Г.С.Гуменная identifică la copiii cu
alalie dificultăți în memorarea informației verbale versus
informația vizuală; sub normă este volumul memoriei, iar
exactitatea reproducerii stimulilor verbali – denaturată; paralel au
fost consemnate rezultate joase a memoriei auditive
E.Ф.Соботович, a examinat legătura dintre tulburările de
limbaj, în special a funcției nominative și recunoașterea obiectelor;
descriu insuficiențe ale percepției senzoriale (auditive, vizuale,
uneori și tactile) corelate cu tulburările de limbaj la copii. Л.С.
Цветкова, în studiul comparativ al preșcolarilor cu tulburări de
limbaj și dezvoltare tipică, stabilește deosebiri la volumul
percepției vizuale a obiectelor și stabilitatea reprezentărilor vizuale.
Л.Б.Халилова trage concluzii despre conținutul sărac, vocabularul
redus și structurarea incorectă, imperfectă a producției verbale
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finite, dificultăți de programare a enunțului verbal generate de
insuficiența cognitivă (a gândirii). Т.Б.Филичева și Г.В.Чиркина
[9, pp. 42-43] cercetează gândirea copiilor cu TGL, desemnând
dificultăți în asimilarea, operațiunile de analiză și sinteză,
comparație și generalizare. Autorii concluzionează că insuficiența
și imperfecțiunile în gândirea intuitiv-plastică corelează cu
gravitatea și profunzimea tulburării de limbaj, iar discrepanțele în
gândirea verbal-logică sunt generate de rigiditatea ei, determinată
de subdezvoltarea limbajului în sistem.
Studiul comparativ al cercetătorului В.П. Глухов a fost
orientat spre studierea imaginației preșcolarilor cu tulburări globale
și bâlbâială vs copii cu dezvoltare tipică. Concluziile trase de autor
sunt: imaginația creativă este săracă, inertă, indolentă, copiii
reacționează slab sau cu întârziere la acțiunea factorilor externi,
exprimă oboseală, lipsă de energie.
Se deosebesc trei grupuri de copii cu tulburări complexe de
limbaj, conform dezvoltării nivelului intelectual neverbal al
copiilor:
1. copii, la care există diferențe în dezvoltarea intelectului
neverbal, nefiind determinate de logopatii (9%);
2. copii, la care dezvoltarea intelectului neverbal coincide cu
cel al copiilor cu dezvoltare tipică, nu există diferențe (27%);
3. copii, la care dezvoltarea intelectului neverbal corespunde
limitei de jos a normei (63%).
În concluziile constatative ale autoarei Ю.Ф.Гаркуша se
vorbește despre schimbările atitudinale, reacția și comportamentul
copiilor la insucces: se indispun, încetinesc ritmul activității, pierd
controlul în activitate, devin neîncrezuți și indeciși în
corectitudinea derulării activității, așteaptă ajutor, stimulare
pozitivă din partea adultului.
Cercetarea experimentală realizată de Е.М.Мастюкова pune
în evidență probleme legate de motricitatea fină și globală la copiii
cu TGL. Ei probează manifestări și fenomene de surmenaj motric:
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încetinirea ritmului, mișcări vagi, inexacte ale mâinilor, greutate în
realizarea unor acțiuni opuse cu mâinile, caracter izolat al
acțiunilor, caracter aritmic și imprecis al mișcării degetelor,
dificultăți în elaborarea melodiei cinetice. Autorii mărturisesc
despre neîndemânarea motorie generală, volumul mișcărilor cu
mâna și piciorul drept fiind limitat; dezechilibru dinamic și static
(incapacitatea de a se menține și sări într-un picior, mers pe vârfuri
sau călcâie).
Л.Ф. Спирова, în 1980, afirmă despre inaptitudinea copiilor
cu tulburări complexe de limbaj să depășească sinestătător,
spontan, devierile de la standard ale limbajului. Ea vorbește despre
oportunitatea intervenției logopedice, la necesitate, implicații
psihologice și parteneriatul cu părinții. Recomandă consultația
specialiștilor în cazuri de abatere de la dezvoltarea normală a
limbajului. Е.В. Кириллова completează criteriile de periodizare a
TGL și diferențiază convențional două subniveluri: în funcție de
mijloace și în funcție de proces. Între aceste două subniveluri
există un anumit raport/relație, pe de o parte – defectul primar:
tulburarea limbajului, pe de o altă parte – defectul secundar:
întârziere și încetinirea dezvoltării comunicării, insuficiență psihică
emoțional-volitivă, imperfecțiuni motorii.
Examinările specializate, realizate de Т.Б.Филичева, Г.В.
Чиркина [9, p. 58] asupra copiilor cu TGL, explică varietatea
clinică a TGL:
1. Varianta fără complicații: se manifestă doar semnele
TGL, fără alte dereglări pronunțate ale activității neuropsihice, este
vorba de varianta disontogenetică a TGL.
2. Varianta cu complicații de geneză cerebral-organică: se
manifestă complexul simptomatic disontogenetic-encefalopatic,
exprimat prin subdezvoltarea vorbirii însoțită de simptome
neurologice pronunțate, ce indică imaturitatea sistemului nervos
central. Pe lângă simptome neurologice, se atestă hipertensiune109

hidrocefalică, cerebroastenie, tulburări motorii (inclusiv
articulatorii).
3. Alalia motorie și senzorială: se manifestă tulburări
disontogenetic-encefalopatice complexe, cauzate de afecțiuni
corticale ale ambelor emisfere ale creierului. În multe lucrări se
analizează specificul construcției gramaticale a vorbirii,
modalitățile de formare a categoriilor gramaticale ale
substantivelor, verbelor, adjectivelor la copii cu TGL. Autorii
sugerează că în intervențiile logopedice, este nevoie să se pună
accentul pe „formarea sistemului de semnificații semantice, pe
formarea cuvântului ca semn în interiorul sistemului limbii‖.
Deoarece în TGL se afectează funcția nominativă și predicativă a
limbajului, ca urmare a capacității limitate de asimilare a
sistemului de semne și mijloace lingvistice, se perturbă global
activitatea comunicativă, ca și funcția reglatore și cea cognitivă‖.
O.E.Грибова, В.И. Селевѐрстов concluzionează că lipsa de
competentă lingvistică este defectul primar în raport cu dificultățile
comunicaționale. O motivație joasă pentru comunicare poate
condiţiona decalaje între limbaj și gândire. În acest caz,
imperfecțiunea aptitudinii comunicative se manifestă ca defect
primar în raport cu lipsa de competență lingvistică. O.E.Грибова
atrage atenția asupra faptului că în subdezvoltarea/ neconstituirea
activității comunicative la copiii cu tulburări de limbaj influențează
formarea activității de învățare. Lacunele lingvistice și
comunicaționale conduc la faptul că acești copii nu solicită ajutor,
nu adresează întrebări de clarificare, repetă replicile colegilor, fără
prelucrare mentală suplimentară. Există date conform cărora un alt
impediment în comunicare la copiii cu tulburări de limbaj este
modul în care își trăiesc și retrăiesc logopatia/problema de limbaj,
reacția proprie la felul în care vorbește. O fixație bolnăvicioasă
asupra propriei deficiențe conduce la apariția închiderii în sine,
negativismului, neîncrederii în sine care, evident, se repercutează
asupra comunicării cu cei din jur, instalându-se un cerc vicios.
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Investigația autoarei L. Sprânceană [6, p. 74] a fost axată pe
elaborarea unui sistem de activități corecțional-formative,
organizate în cadrul punctului logopedic din școala generală
națională, care va optimiza procesul de structurare gramaticală a
limbajului la elevii cu tulburare globală de limbaj. În rezultat, au
fost ameliorate și depășite tulburările curente de limbaj și prevenite
dificultățile de scriere și citire la elevi. O altă cercetătoare, M.
Morărescu [2, p. 107], prin studiul propriu, a stabilit
particularitățile de formare a raporturilor lexico-semantice la elevii
clasei întâi ai școlii generale, cu diverse niveluri de evoluare
verbală și elaborarea modelului curricular de învățare a acestor
raporturi. În rezultat a reușit să îmbunătățească corectitudinea
gramaticală în expresia verbală, a îmbogățit aspectul
comprehensiunii semantice a cuvintelor, a obținut extinderea
vocabularului elevilor pe diverse teme lexicale.
Autoarea A. Cucer [1, p. 55] și-a înaintat scopul de a spori
eficacitatea procesului terapeutic al tulburărilor de limbaj la copiii
de vârstă preșcolară și școlară mică cu diagnosticul dislalie, alalie,
bâlbâială, dizartrie, prin acțiuni de educare, antrenare și dezvoltare
a motricității. În una din concluzii se remarcă „dintre multiplele
disfuncții verbale, alalia și disartria sunt printre cele mai severe
dificultăți în dezvoltarea motricității. Rezultatele obținute ne
demonstrează că conduita verbală depinde de tipologia tulburării
de limbaj, dar se modifică în funcție de nivelul de dezvoltare a
psihomotricității‖. Autoarea Nosatîi A. [3, p. 18] determină
particularitățile specifice de dezvoltare a copiilor cu tulburări de
limbaj aflați în diferite condiții sociale, precum și a modalităților
de eficientizare a dezvoltării prin diferite modele psihopedagogice
de recuperare, care pot facilita pregătirea pentru școală a acestor
copii. Concluziile trase ca urmare experimentului sunt elocvente:
tulburarea de limbaj condiționează anxietate, neîncredere,
agresivitate, dificultăți de comunicare, un anumit nivel de depresie,
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conflicte interne și frustrare, care condiționează insuficiența
pregătirii psihologice pentru școală.
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CONTRIBUȚIA SOCIETĂȚII CIVILE ÎN GHIDAREA ÎN
CARIERĂ ŞI ANGAJARE ÎN MUNCĂ A STUDENȚILOR CU
DIZABILITĂȚI
Elena STEMPOVSCHI, dr., lector universitar
Summary
The study is based on the objectives of the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities, through which the Republic
of Moldova has assumed the responsibility to ensure and promote the
full exercise of fundamental human rights for all persons with
disabilities without any discrimination due to disability. The study
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highlighted a number of practical recommendations that are useful
for over coming/diminishing the socio-professional inclusion
barriers for young people with disabilities
În Codul Educaţiei, dar şi în alte acte normative şi legislative
din Republica Moldova se conţin mai multe referinţe la oportunităţile
oferite de către sistemul de învăţământ superior a tinerilor cu
dizabilităţi, cum ar fi, de exemplu, înmatricularea acestora în afara
concursului general de admitere, bineînţeles dacă candidaţii la studii
au trecut cu succes testele prevăzute pentru fiecare specialitate în
parte, iar certificatele medicale confirmă capacitatea persoanelor
respective de a studia la facultăţile pentru care optează. De
asemenea, pentru studenţii cu dizabilităţi sunt prevăzute burse de
stat. Aceste avantaje, stabilite prin lege, sunt o necesitate a perioadei
de tranziţie la învăţământul incluziv, dictată de existenţa unor lacune
discriminatorii la nivel de ghidare în carieră, orientare profesională
sau acces liber la studii liceale, dar şi de situaţia materială precară în
care se află, de regulă, familiile tinerilor cu dizabilităţi. În ţările
avansate, în domeniul învăţământului incluziv autorităţile legiuitoare
supreme au mers mai departe, consfinţind prin lege dreptul
studentului cu dizabilitate de a-şi însuşi, la nivel universitar, anumite
tipuri, categorii de profesii şi specialităţi. Astfel, orice instituţie care
pregăteşte cadre în domeniile respective este obligată să admită la
studii şi tineri cu dizabilităţi, pentru care garantează însuşi statul.
Unicul efort ce urmează să-l facă tânărul este să prezinte actul
medical, prin care se confirmă că specialitatea respectivă nu îi este
contraindicată prin prisma deficienţelor sale. Activităţile organizate
în cadrul sistemului de ghidare în profesie, de regulă în ultimele clase
de liceu, vor aborda, în mod obligatoriu, şi oportunităţile de angajare
în câmpul muncii după absolvirea facultăţii respective, eventualele
condiţii de muncă, cărora tânărul specialist va trebui să le facă faţă[1,
pp. 143-149].
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Obligând prin lege instituţiile de învăţământ superior să creeze
condiţii speciale de studii pentru tinerii cu dizabilităţi, statul nu ar
trebui să le interzică acestora să intre la studii şi în instituţiile unde,
deocamdată, nu sunt create asemenea condiţii, dacă, bineînţeles,
aceştia îşi asumă toate riscurile şi eforturile de rigoare. Situaţii de
acest gen se întâlneau frecvent în instituţiile de învăţământ superior
din URSS, în care persoanele cu dizabilităţi studiau în condiţii
obişnuite, adaptându-se la acestea şi urmând programul general de
studii, fiind, fireşte, susţinute din pură solidaritate şi omenie, atât de
către colegi, cât şi de către profesori. Cu regret, în prezent ajutorul
din partea specialistului de sprijin este, de cele mai multe ori,
remunerat de către student din propriile surse [1, pp. 156-160].
Riscuri mari există şi în domeniul angajării în câmpul muncii.
întreprinderile specializate pentru persoanele cu un anumit tip de
dizabilitate (orbi, surdomuţi, afecţiuni locomotorii etc.), care
funcţionau în perioada sovietică, fiind subvenţionate de stat, au fost
lichidate încă în anii 90 ai secolului trecut, iar în alte unităţi de
producere şi instituţii nu sunt create condiţii de muncă protejată,
cărora ar putea să le facă faţă persoanele cu dizabilităţi. În această
situaţie, există riscul neîncadrării în muncă a absolvenţilor de
facultăţi. Statisticile din Republica Moldova denotă că o persoană cu
dizabilităţi îşi găseşte mai lesne un loc de muncă dacă are studii
medii de specialitate sau superioare, însă nu sunt date veridice şi
relevate referitoare la numărul total de angajaţi cu dizabilităţi, în
plus, această categorie de angajaţi, de regulă, este cea mai
nedreptăţită de către angajatori, care nu se sinchisesc să le folosească
munca „la negru‖, fără evidenţă oficială şi cu salarii mai mici decât
ale altor categorii de lucrători. Potrivit unor date neoficiale, în
Republica Moldova sunt angajaţi în câmpul muncii circa 20 la sută
din numărul total de invalizi. Însă, potrivit standardelor
internaţionale, situaţia în domeniul respectiv este considerată drept
favorabilă, dacă circa 40 la sută dintre persoanele cu dizabilităţi sunt
încadrate în muncă. Pentru redresarea situaţiei se impune exemplul
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statului însuşi, care ar trebui să le ceară instituţiilor sale respectarea
unei cote de angajare a specialiştilor cu dizabilităţi. În alte ţări
asemenea practici există nu doar pe hârtie, ci şi în realitate: întreprinderile cu un număr de angajaţi mai mare de 30 sunt obligate să
rezerve locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, în caz
contrar, fiind somate de stat să achite sume de bani sub formă de
contribuţii la fondul special de subvenţionare a unităţilor economice
care au răspuns recomandărilor legislative. În contextul motivării
angajatorilor se înscrie şi practicarea aşa numitei comenzi de stat, de
altfel foarte populară în URSS, care presupunea stimularea
economică a unităţilor de producere cu un anumit număr de angajaţi
cu dizabilităţi [2, pp. 134-136].
Cu regret, ultimele acte normative adoptate în problema
studiilor şi ocupării persoanelor cu deficienţe, practic, obligă
instituţiile de învăţământ să preia funcţiile statului, asumându-şi
sarcina de a-i încadra în câmpul muncii pe absolvenţii cu dizabilităţi.
Deşi eforturile dau rezultate încurajatoare, în unele cazuri
universităţile reuşind să plaseze în câmpul muncii până la 75 la sută
din absolvenţii cu dizabilităţi, oricum, în medie pe ţară, numărul
acestora este cu mult mai mic decât al studenţilor fără dizabilităţi.
Un potenţial, încă nevalorificat în totalitate, de angajare a
absolvenţilor cu dizabilităţi îl comportă stagiile studenţeşti. Dacă la
organizarea acestora se iau în cont toţi factorii favorabili, atunci locul
de desfăşurare a stagiului poate deveni, în perspectivă, un loc de
muncă permanent pentru tânărul specialist cu dizabilităţi.
Locul de desfăşurare a stagiului este determinat de către
universitate în comun cu instituţia medicală, abilitată cu
monitorizarea şi expertizarea studenţilor cu dizabilităţi, aceasta
elaborând un aviz-recomandare, de care se conduc specialiştii
universitari, atunci când aleg locurile de stagiere. La baza deciziei
finale se află rezultatele atestării prin prisma particularităţilor nozologice ale studenţilor, în cadrul acesteia fiind luaţi în cont mai mulţi
factori ce ţin de volumul de cunoştinţe acumulat, de pregătirea
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studentului pentru activitatea practică, de bilanţul evaluărilor
intermediare etc. [2, pp. 138-142].
Forma atestărilor curente şi finale ale studenţilor cu dizabilităţi
se stabileşte în funcţie de particularităţile lor psihofizice (oral, în
scris pe suport de hârtie, în scris pe suport electronic, sub formă de
test etc.).
Pregătirea teoretico-practică pentru angajarea în câmpul
muncii este însoţită de o serie de măsuri menite să le vină în ajutor
studenţilor cu dizabilităţi atât în efortul de integrare, cât şi în
păstrarea locului de muncă. În implementarea acestor măsuri sunt
implicaţi şi specialiştii de la centrele raionale/municipale şi naţionale
de ocupare a forţei de muncă, de la ONG-urile de profil, de la
organizaţiile non-profit, de la patronatele angajatorilor etc.
Pe durata anilor de studii, universităţile organizează întâlniri,
dezbateri, evenimente de genul „Ziua uşilor deschise‖, atât în incinta
facultăţilor, cât şi la întreprinderi, instituţii, potenţiali angajatori. În
cadrul trainingurilor, seminarelor studenţii din ultimul an au
posibilitate să obţină consultaţii individuale, să discute personal cu
angajatorii în chestiunile ce ţin de condiţiile de muncă, să obţină
răspunsuri şi explicaţii în problemele neclare. Sunt eficiente şi
târgurile locurilor de muncă, la care sunt invitaţi să participe
studenţii aflaţi în prag de absolvire a facultăţii.
În acest context este de menţionat faptul că, pe durata
studiilor, încrederea studenţilor cu dizabilităţi în posibilitatea
edificării unei cariere profesionale de succes se reduce treptat, dar
sigur, spre finele studiilor. Când viitorul absolvent începe să-şi caute
insistent un loc de muncă, neîncrederea în succes atinge cote
maxime. Este momentul când trebuie să intervină structurile statului,
abilitate cu angajarea în câmpul muncii, care să le dea o mână de
ajutor. Lacunele de comunicare şi informare generează
necunoaşterea de către studenţii cu dizabilităţi a propriilor
oportunităţi de angajare. Simplele anchetări denotă situaţia
paradoxală, când doar 20-25 la sută dintre aceşti studenţi cunosc
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unde să se adreseze pentru a primi un ajutor calificat în efortul lor de
angajare în câmpul muncii, restul contând doar pe forţele proprii şi
pe cele ale familiei/prietenilor.
Cu regret, nici structurile statului, obligate de statutul lor să se
ocupe de problemele persoanelor cu dizabilităţi, nu şi-au elaborat o
politică echilibrată, concentrată şi coordonată în problema angajării
în câmpul muncii a acestei categorii de beneficiari. Este vorba, în
primul rând, de structurile ce au în vizor sănătatea, educaţia şi
activitatea profesională a populaţiei (ministere, agenţii,
departamente, birouri, etc.). Persoanele cu dizabilităţi se află sub
tutela statului pe durata întregii vieţi. De aceea anume statului îi
revine rolul principal în crearea condiţiilor pentru existenţa lor
decentă, care să le permită nu doar autonomia economică, dar şi
descoperirea, dezvoltarea şi valorificarea deplină a potenţialului,
inclusiv al celui profesional. Odată ce a investit în studiile persoanei
cu dizabilităţi, statul trebuie să aibă grijă ca aceste investiţii să se
fructifice, având finalitatea scontată, adică angajarea în câmpul
muncii. Este important ca atât funcţionarii de stat, cât şi reprezentanţii angajatorilor, simpli membri ai societăţii să conştientizeze că
avem de-a face cu un beneficiu reciproc atunci când persoanele cu
dizabilităţi îşi găsesc locul pe piaţa muncii. În acest context, este bine
să apelăm, din nou, la practicile de până la 1990, când unele
întreprinderi şi instituţii angajau în mod prioritar persoanele cu
anumite tipuri de dizabilităţi, deoarece acestea se dovedeau a fi mai
eficiente decât altele. De exemplu, fabricile şi uzinele cu cicluri
monotone de producere (de exemplu, lucrul la conveier), birourile de
proiectări tehnice angajau cu plăcere specialişti cu surditate şi asta
graţie capacităţii lor sporite de concentrare [3, pp. 59-75].
Cu regret, în prezent, se pare că nicio structură a statului sau
privată, atunci când îşi elaborează politicile de dezvoltare, nu ia în
cont potenţialul persoanelor cu dizabilităţi, de multe ori unic în felul
său. Cu totul alta este situaţia pe piaţa muncii din alte ţări, unde forţa
de muncă a persoanelor respective este solicitată şi valorificată
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plenar, mai ales în cazurile când acestea sunt deţinătoare ale
diplomelor de studii superioare. Este sugestivă în acest sens
experienţa mişcării „Abilimpix‖ (abreviatura denumirii „Olimpiada
abilităţilor‖), apărută în Japonia anilor 70 ai secolului trecut, care, de
circa patru decenii, demonstrează lumii întregi enormul potenţial
profesional şi creator al persoanelor cu diverse tipuri de dizabilităţi,
capabile să facă faţă celor mai complexe sarcini la locul de muncă, să
însuşească la cel mai înalt nivel specialităţi moderne, cu grad sporit
de complexitate, solicitante şi, totodată, aducătoare de o plus-valoare
economică şi financiară considerabilă.
Mişcarea „Abilimpix‖ s-a extins şi în alte ţări, preocupate de
valorificarea potenţialului profesional al persoanelor cu dizabilităţi,
fiind un exemplu demn de urmat de realizare a unei politici active în
sprijinul acestora. Graţie idealurilor promovate de această mişcare, în
Japonia s-a ajuns la conştientizarea faptului că angajarea persoanelor
cu dizabilităţi în câmpul muncii nu este utilă doar acestora, făcândule viaţa mai bună, ci şi ţării în ansamblu, deoarece în condiţiile
reducerii drastice a braţelor de muncă (cu acest fenomen se confruntă
şi Republica Moldova, din cauza cotelor înalte ale migraţiei
economice), majorării considerabile a cheltuielilor statului în
legătură cu numărul în continuă creştere a beneficiarilor de subvenţii
sociale, ar fi un lux inadmisibil să neglijăm, în continuare, nu numai
dorinţa, dar şi capacitatea de a munci a acestor oameni.
Un prim pas spre schimbarea în bine a situaţiei s-a făcut atunci
când, la nivel de politici ale statului, a fost adoptată decizia cu privire
la implementarea învăţământului profesional universitar de tip
incluziv, care prevede accesul absolvenţilor de licee la studii
universitare. În acest context, când în perioada imediat următoare în
ţară va apărea un număr considerabil de tineri cu deficienţe,
deţinători de diplome universitare, experienţa internaţională, în
special cea promovată de „Abilimpix‖, ar putea fi de un real folos.
În ce constă, la modul practic, activitatea mişcării
„Abilimpix‖? Beneficiind de un suport important la nivel de stat şi
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de societate, liderii acesteia organizează olimpiade ale forţei de
muncă la care sunt autorizate să participe doar persoanele cu
dizabilităţi deţinătoare ale diplomelor profesionale. Aceste
competiţii, care au mult în comun cu renumitele concursuri ale
măiestriei profesionale, foarte populare în perioada sovietică, îşi
extind cu fiece an aria de implicare, astfel încât în prezent la ele au
posibilitate să participe reprezentanţi a circa 50 de profesii, unicul
criteriu de înscriere în competiţie fiind certificatul de dizabilitate. Nu
este vorba doar despre un spectacol captivant cu priză la publicul
larg. Mai presus de toate, este o oportunitate pentru participanţi de aşi găsi un loc de muncă bine plătit, iar pentru angajatori – de a se
alege cu nişte lucrători calificaţi şi dornici de a-şi aplica în practică
tot ce au învăţat în colegii sau universităţi. Astfel, „Olimpiada
abilităţilor‖ s-a transformat într-un târg al locurilor de muncă util, în
egală măsură, pentru persoanele cu dizabilităţi care aspiră la un loc
de muncă decent şi, bineînţeles, pentru angajatorii dornici să
coopteze în colectivele lor specialişti de forţă.
Ca urmare a concursurilor profesionale sub egida „Abilimpix‖,
în ţările participante se completează cu nume noi baza de date a
specialiştilor din categoria persoanelor cu dizabilităţi, care, ulterior,
este pusă la dispoziţia structurilor naţionale de ocupare a forţei de
muncă, responsabile de selectarea candidaţilor pentru locurile
vacante. Datele acumulate în cadrul competiţiei servesc drept imbold
pentru organizarea practicilor de producere şi a stagiilor ca o condiţie
de preangajare a candidaţilor la locurile de muncă anunţate în
concurs. În competiţie se includ nu numai deţinătorii de diplome, dar
şi studenţii cu dizabilităţi, aceştia având posibilitate să încheie cu
angajatorul un contract amânat până la finalizarea studiilor [4, pp.
169-181].
Experienţa internaţională în domeniul angajării în câmpul
muncii a persoanelor cu dizabilităţi propune diverse forme de
ocupare, inclusiv munca la domiciliu. Foarte răspândită în perioada
sovietică, această formă de angajare, cu regret, în prezent se pare că a
119

fost dată uitării, deşi oportunităţile oferite în acest sens de
calculatorul conectat la internet sunt incomparabile cu cele de
altădată. Specialistul cu dizabilităţi ar putea lucra de acasă,
executând cele mai complexe operaţiuni prevăzute de funcţia sa, fără
a fi nevoit să se deplaseze zilnic spre locul de muncă.
Sondajele aduc în prim-plan necesitatea consolidării
eforturilor statului, angajatorilor şi societăţii în vederea asigurării
unui grad mai înalt de valorificare, prin muncă, a potenţialului
profesional achiziţionat de către tinerii cu dizabilităţi în procesul
studiilor universitare. În caz contrar, investiţiile statului riscă să
devină bani aruncaţi pe vânt, iar eforturile cadrelor didactice din
instituţiile de învăţământ de tip incluziv – o simplă pierdere de timp
şi expertiză.
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POTENŢIALUL CONSILIERII FAMILIEI ÎN CADRUL
INSTITUŢIEI DE EDUCAŢIE TIMPURIE
Nadejda CHIPERI, dr., lector universitar
Summary
The personality of the child in his/her relationships with the
others is not isolated. Ther fore, in order to obtain a result, we must
remember that an important condition becomes relations with the
child's parents. Pre-school children are still not able to form higher
forms of group life, but they also tend to work together, and parents
responsible for educating children. Thus, there is a permanent
request for parental counseling.
Succesul consilierii este asigurat de implicarea activă şi
responsabilă a ambelor părţi (consilierul şi persoanele consiliate) în
realizarea unei alianţe autentice, bazată pe respect şi încredere
reciprocă [1, p. 16]. Una dintre principalele schimbări care
caracterizează procesul educativ al copilului cu necesităţi
educaţionale speciale este tendinţa actuală de a înlocui intervenţia
realizată în cadrul instuţional prin ceea realizată prin intermediul
familiei şi prin mijloace deschise sau semideschise. Intervenţia
precoce este cunoscută ca o mişcare socială, un domeniu de
specializare profesională şi ştiinţifică, o condiţie pentru sporirea
eficienţei procesului de inserţie socială a persoanelor cu nevoi
speciale, datorate unor deficienţe [2, p. 36].
Prin activitatea în parteneriat cu părinţii, educatoarea îşi
asigură un sprijin în propria ei activitate – prin informaţii primite,
prin discuţii şi decizii comune, prin voluntariat şi cooperare.
Activitatea eficientă cu părinţii în perioada preşcolară poate servi ca
model pentru implicarea acestora la vârstă şcolară.
Copiii învaţă şi ei din acest parteneriat, faptul că părinţii sunt
o parte importantă a educaţiei lor este un prilej de rezolvare creativă
a conflictului între generaţii şi de constituire a premiselor creative de
soluţionare a lui. Ajutând părinţii să fie mai implicaţi în dezvoltarea
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copiilor lor, mai târziu, părinţii devin tot mai obiectivi şi stimulativi,
iar educatoarea poate întări interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi şi
copii.
Realizând o comunicare şi cooperare reală cu părinţii,
grădiniţa pune baza unei unităţi de decizii şi acţiune între cei doi
factori. Dacă scopurile şi obiectivele familiei nu corespund cu cele
propuse de programul educativ, acest lucru este sursă de conflict şi
de situaţii dificile pentru copil.
Consilierea părinţilor duce la rezolvarea situaţiilor problemă, a
conflictelor posibile şi evidenţiază calea spre rezolvare a situaţiilor
de risc în dezvoltarea copiilor.
După Zvereva O., Crotova T., expunem în tabelul 1 Forme
netradiţionale de organizare a consilierii familiei [4, p. 17]:
Denumirea
activităţilor
Informaţionaleanalitice
De relaxare

De cunoaştere

Intuitivinformaţionale

Scopul intervenţiei
educaţionale
Stabilirea intereselor,
necesităţilor,
aşteptărilor etc.
Evindenţierea
contactului
emoţional
între
educatori,
părinţi,
copii
Familiarizarea
părinţilor
cu
specificul
particularităţilor
tipice şi individuale a
copiilor;
formarea
deprinderilor practice
de educaţie la părinţi.
Familiarizarea
părinţilor
cu
activitatea grădiniţei,
principiile educaţiei
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Forma de comunicare
Convorbirea, chestionarea,
consultaţii la distanţă
„Căsuţa poştală‖
Activităţi extradidactice,
participarea părinţilor şi
copiilor la expozii etc.

Seminare,
trenunguri,
brifing pedagogic, şedinţe
pedagogice,
consilieri
informaţionale, interactive,
reviste pedagogice, jocuri
interactive cu un conţinut
dezvoltativ
educaţional,
biblioteca de specialitate
pentru părinţi.
Pliante cu mesaje utile
pentru părinţi, organizarea
zilelor Uşilor deschise,
activităţilor
deschise;

şi îngrijirii copiilor.

editarea
revistelor,
ziarelor, ghidurilor şi altor
produde ale activităţii
copiilor şi părinţilor.

În rezultatul analizei lucrului pedagogilor, precum şi a
activităţii întreprinse de no,i am stabilit cele mai eficiente procedee şi
metode în scopul dezvoltării caracterului independent al copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale de vârstă preşcolară, precum şi
condiţiile pedagogice de formare a spiritului de iniţiativă la copii în
diverse genuri de activitate.
Dinamica creşterii activizmului copilului la vârstă preşcolară
depinde nu numai de cantitatea cunoştinţelor, deprinderilor, ci şi de
înţelegerea noţiunii de conţinut al activităţii. Este scoasă la iveală
dependenţa acestei calităţi de prezenţa interesului faţă de activitate.
Activitatea de parteneriat cu părinţii poate uşura rezolvarea
diferitelor probleme didactice şi extradidactice. Studierea literaturii
de specialitate, datele experimentului efectuat şi practica în domeniul
asistenţei psihopedagogice a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
ne permit să facem următoarele concluzii şi recomandări pentru
părinţi şi specialişti [3, p. 65].
Cercetătorii susţin că în primii şapte ani de viaţă copilul
însuşeşte deprinderile şi informaţia care determină dezvoltarea
personalităţii sale. In această perioadă a vieţii, responsabilă de
formarea sa ca personalitate este familia. In cazul unor copii cu
dizabilităţi, intervenţia timpurie a familiei în procesul de recuperare
poate avea succes definitoriu pentru tot restul vieţii, în timp ce
lipsirea copilului de mediul familial la vârste precoce îl condamnă la
stagnare şi chiar degradare. Aceste raţionamente dictează apariţia în
societate a unor servicii moderne şi eficiente de sprijinire a familiei
în efortul ei de a-şi duce la îndeplinire menirea. In linii generale, este
vorba despre servicii medicale, sociale şi educaţionale, de regulă
prestate în complex. Se pune problema de a adapta toate tipurile de
servicii la cerinţele şi nevoile copilului şi ale familiei sale.
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Studiul pe care l-am efectuat ne-a ajutat să conchidem că
caracterul independent al copilului devine calitativ atunci când el se
manifestă în cercul semenilor lui, iar părinţii sunt spectatori cu
atitudine pozitive vis-a-vis de activitate. Prin urmare, o condiţie
pedagogică foarte importantă pentru dezvoltarea independenţei este
activitatea în comun a preşcolarilor, iar părinţii sunt obligaţi să preia
aceieaş stategie de educaţie.
Deci, o condiţie importantă necesară pentru cultivarea
independenţei o constituie dirijarea corespunzătoare a acestui proces
din partea celor maturi. Monitorizarea pedagogică trebuie să prevadă
sporirea formelor de activitate individuală (discuţii prealabile cu
copiii, însărcinările, jocuri-probleme, sarcini-situaţii, lucrul pentru
autoservire, diverse activităţii de joc).
Bibliografie
1. Băban, A., Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru
orele de dirigenţie şi consiliere, Ed. S.C. PSINET SRL, Cluj-Napoca,
2002.
2. Verza, E., Verza, F.E., Afectivitate şi comunicare la copiii în
dificultate, Ed. Fundaţiei Pro-Humanitas, Bucureşti, 2004.
3. Vrăsmaş, E., Vrăsmaş, T., Copii cu cerinţe educative speciale, în
Revista de Educaţie Specială, nr. 1/1993.
4. Зверева, О.Л., Кротова, Т.В., Общение педагога с родителями
в ДОУ, методический аспект, Творческий Центр, Москва, 2005.
PREMISE MULTIASPECTUALE ALE INTEGRĂRII
COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN MEDIUL SOCIAL
Natalia CIUBOTARU, lector universitar
”Fiecare persoană din această lume arată
diferit şi are idei, experienţă, tradiţii şi
abilităţi diferite. Am învăţat că diferenţele
creează noi oportunităţi, vise şi noi prieteni”.
(Victor Pineda, din „Totul ţine de abilităţi”)
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Summary
The social integration of children with disabilities is an
element of utmost importance for our society as well as for Europe.
The issue of social integration of children with disabilities is
considered, from the perspective of human rights, to the promotion of
the democratic principle of equal opportunities in the entire social
environment. Moreover, the social integration of children with
disabilities contributes to the establishment of an optimal model of
successful integration, to understanding the role of these people in
the balanced and harmonious evolution of society, promoting the
idea of equality of equal opportunities and ensuring socialization
through tolerance, non-discrimination.
Incluziune socială – ansamblu de măsuri şi acţiuni
multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de
muncă, locuirii, educaţiei, sportului, ocrotirii sănătăţii, informării şi
comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, precum şi din
alte domenii destinate integrării persoanelor cu dizabilităţi în
societate (conform art. 2 din Legea nr. 60 din 30.03.2012, privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități).
Peste 600 de milioane de persoane din întreaga lume au un
anumit tip de dizabilitate. Aproximativ două treimi dintre ele trăiesc
în ţări în curs de dezvoltare şi cu economie de tranziţie. Doar o mică
parte din aceste persoane beneficiază de educaţie sau reabilitare.
Situaţia din Republica Moldova nu este nici ea foarte diferită.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, numărul estimat al
persoanelor cu dizabilităţi, în Republica Moldova, este de 184,5 mii
persoane, inclusiv 12,9 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. Persoanele cu
dizabilităţi constituie aproximativ 5% din populația țării. Copiii cu
dizabilități constituie aproximativ 2% din numărul total al copiilor
din Republica Moldova. Conform BNS, aproape fiecare a şaptea
persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu
dizabilitate severă [10].
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Majoritatea dintre acestea se ciocnesc zilnic de bariere sociale,
medicale sau politice, fiind abuzate şi discriminate. Fiecare a zecea
persoană cu dizabilități locuiește într-o instituție rezidențială, fiind
lezată de dreptul de a avea o familie. Atitudinea discriminatorie față
de persoanele cu dizabilități este o consecință a politicilor
devalorizante ale statului în domeniu. Fiind considerate bolnave și
neputincioase, persoanele cu dizabilități, în particular cele cu
dizabilități intelectuale, practic, sunt excluse din sistemul
educațional, sunt lezate de dreptul de a fi angajate în câmpul muncii,
și în rezultat – sunt privite ca o povară pentru sistemul de protecție
socială [6, p. 98].
B. Nirje afirmă că „integrarea înseamnă să ţi se permită să fii
capabil, să fii tu însuţi printre ceilalţi‖. Altfel spus, integrarea se
referă la relaţia stabilită între individ şi societate şi se poate analiza
având în vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex. Astfel,
putem vorbi de:
• integrarea fizică – permite persoanelor cu cerinţe speciale
satisfacerea nevoilor de bază ale existenţei lor, adică
asigurarea unui spaţiu de locuit în zone rezidenţiale,
organizarea claselor şi grupelor în şcoli obişnuite,
profesionalizarea în domenii diverse, locuri de muncă (în
sistem protejat) etc.;
• integrarea funcţională – are în vedere posibilitatea accesului
persoanelor cu cerinţe speciale la utilizarea tuturor
facilităţilor şi serviciilor oferite de mediul social/comunitate
pentru asigurarea unui minim de confort (de exemplu:
folosirea mijloacelor de transport în comun, facilităţi privind
accesul stradal sau în diferite instituţii publice etc.);
• integrarea socială – se referă la ansamblul relaţiilor sociale
stabilite între persoanele cu cerinţe speciale şi ceilalţi
membrii ai comunităţii (vecini, colegi de serviciu, oameni de
pe stradă, funcţionari publici etc.). Aceste relaţii sunt
influenţate de atitudinile de respect şi stimă şi de ansamblul
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manierelor de interacţiune dintre oamenii tipici şi cei cu
cerinţe speciale;
• integrarea personală – este legată de dezvoltarea relaţiilor
de interacţiune cu persoane semnificative, în diverse
perioade ale vieţii. Aici sunt incluse diverse categorii de
relaţii, în funcţie de vârsta subiectului – pentru un copil,
relaţiile cu părinţii, rude, prieteni; pentru un adult, relaţiile cu
soţul/soţia, prieteni, copii, rude etc. Altfel spus, integrarea
eficientă impune anumite condiţii și anume, pentru un copil,
existenţa unor relaţii cât mai apropiate cu familia, iar pentru
un adult, asigurarea unei existenţe demne, cu relaţii diverse
în cadrul grupurilor sociale din comunitate;
• integrarea în societate – se referă la asigurarea de drepturi
egale şi respectarea autodeterminării persoanei cu cerinţe
speciale;
• integrarea organizaţională – se referă la structurile
organizaţionale care sprijină integrarea. Este necesar ca
serviciile publice să fie organizate în aşa fel încât să
răspundă nevoilor tuturor indivizilor din societate [7, pp. 2526].
Abordarea integrată este una din direcțiile de perspectivă ale
dezvoltării de mai departe a sistemului de asistență specială. Ea este
foarte importantă în aspect social, socializarea timpurie se răsfrănge
pozitiv asupra formării personalității și a adaptării la viață a copilului
cu dizabilități.
Asistenţa socială a persoanelor cu nevoi speciale reprezintă
o componentă fundamentală a asistenţei generale acordate acestor
persoane, iar din punct de vedere al eficienţei intervenţiei, ea trebuie
corelată cu intervenţia psihologică, pedagogică, medicală etc., la
nivelul unei echipe interdisciplinare [8, p. 68].
Analizând situaţia actuală în domeniul abordării dizabilităţii,
eforturile concrete de integrare a purtătorilor acesteia, constatăm
unele discrepanţe între ceea ce se întâmplă, la capitolul dat, în ţara
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noastră şi ceea ce presupun standardele internaţionale avansate în
raport cu procesul integraţionist.
Între timp, în domeniile conexe de cercetare – filozofie,
sociologie, psihologie, pedagogie etc. – s-au constituit, în ultimii ani,
segmente importante, serios fundamentate ştiinţific, în care sunt
formulate şi analizate o multitudine de abordări conceptuale ale
noţiunii de adaptare socială.
Componentele fundamentale ale asistenţei psihopedagogice şi
sociale:
a) psihologică:
– cunoaşterea particularităţilor specifice dezvoltării psihice a
persoanei şi a tuturor componentelor personalităţii;
– atitudinea şi reacţiile persoanei în raport cu deficienţa sau cu
incapacitatea sa şi atitudinea şi relaţiile pe care le are cu cei
din jur;
– modul de manifestare a comportamentului în diferite situaţii;
– identificarea disfuncţiilor la nivel psihic;
– identificarea căilor de terapie, recuperare, compensare a
funcţiilor şi proceselor psihice afectate;
– asigurarea unui cadru de securitate şi confort afectiv pentru
menţinerea echilibrului psihic şi dezvoltarea armonioasă a
personalităţii;
b) pedagogică:
– evidenţierea problemelor specifice în educarea, instruirea şi
profesionalizarea persoanelor cu diferite tipuri de deficienţe;
– adaptarea obiectivelor, metodelor şi mijloacelor de
învăţământ la cerinţele impuse de particularităţile dezvoltării
psihofizice a persoanelor cu cerinţe educative speciale;
– adaptarea/modificarea conţinutului învăţământului în funcţie
de nivelul evoluţiei şi dezvoltării biopsihice a subiecţilor
incluşi în procesul instructiv-educativ;
– asigurarea unui cadru optim de pregătire, astfel încât fiecare
subiect supus educaţiei şi instruirii să asimileze un minimum
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de cunoştinţe şi deprinderi practice necesare integrării
sociale (diversificarea ofertelor educaţionale şi dezvoltarea
instituţiilor şcolare de tip incluziv);
c) socială:
– inserţia bio-psiho-socio-culturală a persoanei în realitatea
socială actuală sau în schimbare pe axele: familială, şcolară,
profesională şi socială;
– acţiuni de prevenire şi combatere a manifestărilor de
inadaptare socială sau de marginalizare a persoanelor cu
dizabilitate;
– promovarea şi susţinerea unor politici coerente şi flexibile,
precum şi organizarea unor servicii eficiente pentru protecţia
şi asistenţa socială a persoanelor aflate în dificultate;
– informarea opiniei publice cu privire la responsabilitatea
civică a membrilor comunităţii faţă de persoanele aflate în
dificultate, precum şi posibilităţile de valorificare a
potenţialului aptitudinal şi relaţional al acestor persoane în
folosul comunităţii [4, 5].
În continuare, propun câteva dintre elementele fundamentale
de adaptare socială a copiilor cu dizabilități, astfel încât, odată ce
sunt aplicate, acestea vor contribui la extinderea oportunităţilor de
incluziune a copiilor în mediul educaţional şi, prin urmare, social.
Elementele fundamentale care orientează şi susţin activităţile
ce vizează integrarea persoanelor cu dizabilități din domeniul
serviciilor sociale sunt:
▪ respectarea demnităţii umane – fiecărei persoane îi este garantată
dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;
▪ universalitatea – fiecare persoană are dreptul la asistenţă
psihopedagogică şi socială, în condiţiile prevăzute de lege;
▪ solidaritatea socială – comunitatea participă la sprijinirea
persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea
şi întărirea coeziunii sociale;
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▪ parteneriatul – instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile
cooperează în vederea organizării şi dezvoltării serviciilor sociale;
consolidarea potentialului de colaborare în domeniul integrării cu
diverse categorii de instituții guvernamentale și neguvernamentale;
▪ subsidiaritatea – statul intervine atunci când iniţiativa locală nu a
satisfăcut sau a satisfăcut insuficient nevoile persoanelor aflate în
dificultate şi care au nevoie de servicii din domeniul social [4, 5].
Odată cu adoptarea noii Convenţii ONU, privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi, ratificată şi de către Republica Moldova,
s-a modificat optica asupra dizabilităţii, în general, şi modalităţilor
de soluţionare a problemelor cu care se confruntă persoanele cu
deficienţe în efortul lor de integrare/incluziune socială, în special [2,
3, 9]. În acest sens s-a propus îndeplinirea următoarelor aspecte:
• elaborarea unor modele autohtone de integrare pentru respectarea
reglementărilor din proiectul legii învățământului (devenit ulterior
Codul Educației Nr. 152 din 17.07.2014, cap. VI, art. 33) cu privire
la organizarea unor forme alternative de educație integrată în
învățământul public;
• diminuarea numărului de copii cu cerinte speciale aflați în
instituțiile de ocrotire și creșterea proporțională a celor integrați în
comunitate;
• sprijinirea programelor pilot pentru educație integrată, aflate în
derulare în diverse localități din țară, precum și a celor care vor fi
organizate în viitor;
• motivarea multiaspectuală a studenților și persoanelor din domeniul
educației integrate, pentru a se putea suplini lipsa personalului de
specialitate din prezent;
• realizarea unui parteneriat cu Ministerul Educatiei, Culturii și
Cercetării, UNICEF, UNESCO și ONG-uri în vederea elaborării unei
strategii naționale pentru integrare, element esențial al reformei
sistemului de învățământ contemporan.
Cercetarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
din Republica Moldova a scos în evidență următoarele aspecte:
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Situația social-demografică.
Nivelul de trai al persoanelor cu dizabilități.
Veniturile persoanelor cu dizabilități.
Rețelele de suport a persoanelor cu dizabilități.
Participarea persoanelor cu dizabilități la viața publică,
culturală, politică.
 Accesul persoanelor cu dizabilități la servicii sociale.
Cercetarea a scos în evidență faptul că, deși în ultimii 5 ani au
fost dezvoltate mai multe servicii sociale pentru persoanele cu
dizabilități, cum ar fi Casa comunitară, Locuința protejată, Asistentul
personal, Plasamentul familial specializat pentru adulți, serviciul
Respiro, Echipele mobile, aceste servicii au fost dezvoltate
neuniform, sunt insuficiente și nu acoperă toate nevoile persoanelor
cu dizabilități. Sunt unități administrativ teritoriale care, deși au
nevoie de servicii, nu dispun de nici un fel de servicii sociale
specializate. În aceste comunități persoanele cu dizabilități au acces
doar la serviciile prestate de asistentul social comunitar. Experții au
menționat faptul că nu există un mecanism național de coordonare a
dezvoltării serviciilor sociale, care să țină cont de nevoile de servicii
a persoanelor cu dizabilități din diferite teritorii. Unele servicii sunt
dezvoltate cu contribuția sectorului asociativ și a donatorilor, fără a
avea din start strategii de asigurare a durabilității financiare. Multe
servicii sociale nu au Regulamente de funcționare și standarde de
calitate și nu pot fi acreditate și monitorizate din perspectiva calității
serviciilor prestate. O problemă menționată de experți a fost și
finanțarea serviciilor sociale din bugetele locale. În condițiile
austerității bugetelor publice locale și existenței multor probleme la
nivel local, asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități la servicii
sociale în funcție de nevoi continuă să fie un vis irealizabil.
Analizînd aspectele ce influenţează negativ incluziunea socială
a persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, au fost
evidenţiate mai multe dificultăţi:
131

•

lipsa unei politici unificate şi a unui cadru legal coerent în
domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi;
• neracordarea cadrului legal naţional la standardele europene
şi la cele internaţionale în domeniul asigurării drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi;
• lipsa unui sistem unic de registru şi de evidenţă a persoanelor
cu dizabilităţi;
• predominarea modelului medical în stabilirea invalidităţii,
care nu încurajează incluziunea socială;
• cuantumul redus al prestaţiilor sociale, care sporeşte riscul
de sărăcie în rândurile persoanelor cu dizabilităţi;
• predominarea formelor rezidenţiale de protecţie socială a
copiilor cu dizabilităţi, care afectează direct relaţiile
familiale şi creează impedimente incluziunii lor sociale;
• lipsa de servicii medicosociale de intervenţie timpurie, care
să prevină şi să minimalizeze consecinţele negative în
dezvoltarea şi în sănătatea copiilor de vârstă fragedă;
• persistenţa unui sistem subdezvoltat de incluziune
educaţională a persoanelor cu dizabilităţi;
• nivelul redus de încadrare în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilităţi, ca urmare a creşterii competitivităţii pe piaţa
forţei de muncă, coordonarea insuficientă între domeniul
ocupării forţei de muncă şi cel al protecţiei sociale a acestei
categorii de persoane;
• accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura
socială;
• toleranţa societăţii faţă de problemele persoanelor cu
dizabilităţi.
Concluzii. Abordarea integrării sociale a copiilor cu
dizabilități trebuie să se facă din perspectiva ecosistemică, pe lângă
aspectele fizice și funcționale, aceasta presupune modificări
importante de mentalitate, atitudine colectivă și individuală ce duce
la conștientizarea faptului că societatea aparține tuturor cetățenilor și
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că nu există argument sub nici o formă de discriminare. Mai mult
decât atât, intergrarea socială a copiilor cu dizabilități contribuie la
instituirea unui model optim de integrare cu succes, la înțelegerea
rolului acestor persoane în evoluția echilibrată și armonioasă a
societății, promovând idea egalității șanselor egale și asigurând
socializarea prin prisma toleranței, a nondiscriminării, a acesului
liber la serviciile comunitare și la beneficiile pe care le oferă
incluziunea. Fiecare dintre aceste acţiuni este egal de importantă,
însă doar abordarea complexă a problemelor ce ţin de incluziunea
socială, adaptarea/integrarea copiilor cu dizabilităţi în mediul social
poate asigura finalităţile scontate ale acestui proces – luat separat,
niciunul dintre aceste grupuri de acţiuni nu are putere, ci doar
împreună, în perfectă interdependenţă asigură randamentul acestui
proces.
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IMPLEMENTAREA LIMBAJULUI MIMICO-GESTUAL ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
Tatiana BESCHIERU, lector universitar
Summary
This article highlights the importance of studying and
implementing the language/language intended for communication
between the audience of hearing impaired and the whole society, as
well as the role of the interpreter of the mimic language in the
Republic of Moldova. The special mention of the dactileme used in
the Republic of Moldova and the existence of differences between the
sign language according to the country of origin.
În prezent limbajul mimico-gestual este acceptat oficial, prin
hotărâre de Guvern nr. 333 din 14.05.2014, publicat în Monitorul
Oficial nr. 120-126, intrat în vigoare la data de 23.05.2014. Aici,
conform articolului nr. 365, este prezentat și Regulamentul privind
prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului
mimico-gestual/limbajul semnelor cu ajutorul interpretului [1, pp.
10-12]. Acest document conține date concrete cu explicarea prestării
serviciilor de comunicare, drepturile şi obligaţiile interpretului
asociaţiei surzilor din Republica Moldova şi ale beneficiarului,
precum și modul de raportare şi finanţare. Costul unei ore de
interpretare se calculează anual reieşind din cuantumul salariului
mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de gestiune,
împărţit la 169 de ore şi înmulţit la coeficientul contribuţiilor de
asigurări sociale şi medicale, aprobate prin Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi Legea fondurilor asigurării obligatorii
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de asistenţă medicală. Această lege a fost implementată cu scopul
îmbunătăţirii măsurilor de protecţie socială a persoanelor cu
dizabilități în conformitate cu prevederile Convenţiei Organizaţiei
Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,
ratificate prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010, publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova în anul 2010, nr. 126-128, art. 428, şi
ale Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, în 2012, nr. 155-159, art. 508, cu modificările şi
completările ulterioare [1, pp. 85-90]. Asociaţia Surzilor din
Republica Moldova asigură organizarea şi prestarea serviciilor de
comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajul
semnelor cu ajutorul interpretului. Controlul asupra executării
prezentei Hotărâri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei.
Aceste legi servesc un fundament juridic foarte important în
utilizarea dreptului limbajului mimico-gestual/limbajul semnelor de
către persoanele cu dizabilitate de auz. Limbajul mimico
gestual/limbajul semnelor este un sistem viu în dezvoltare
permanentă, fiind aplicat în comunicare continuă. Aceasta reprezintă
o „limbă străină‖ independentă, care are o destinație educativă și
culturală, cu dimensiune estetică, poetică, accesul la o cultură și la un
patrimoniu, fiind considerată puntea de comunicare/relaționare între
persoanele cu dizabilitate de auz și întreaga societate. Limbajul
mimico-gestual/limbajul semnelor, ajută persoanei cu dizabilitate de
auz să își dezvolte identitatea, autonomia, încrederea în sine.
Reieșind din specificul dizabilității, acest limbaj înglobează și
sistemul perceptiv vizual. Identic unei limbi străine, limbajul
mimico-gestual/limbajul semnelor are flexibilitatea necesară pentru
crearea vocabularului nou și structurii gramaticale. Acest mijloc de
comunicare admite persoanelor cu dizabilitate de auz să își dezvolte
personalitatea, spiritul critic, raționamentul, capacitatea de a se
detașa de la o situație, de a realiza o reflecție analitică [3, pp. 9-11].
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Proveniența limbajului mimico-gestual/limbajul semnelor a
fost înregistrată oficial începând cu sec. al XIX-lea. Persoanele cu
dizabilitate de auz, obligatoriu, din frageda copilărie erau învățați să
comunice prin intermediul limbajului mimico-gestual/limbajul
semnelor, în așa mod fiind realizată demutizarea persoanelor cu
dizabilitate de auz. Deoarece gestul/semnul era susținut continuu de
o articulare clară a sunetului postat, cuvântului rostit, de către
specialistul implicat în demutizare, se practica și exersarea
labiolecturei, ce prezenta un element de comunicare nu mai puțin
important decât celelalte subsisteme din comunicare a limbajului
mimico-gestual/limbajul semnelor [6, pp. 7-9].
În Europa, limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor, ca
modalitate de comunicare a persoanelor cu dizabilitate de auz, a
întâmpinat diverse dificultăți, dar și succese în dezvoltarea sa.
Începând cu anul 1760, starețul de l‘Épée (1712-1789), din Paris,
fiind în opoziția Bisericii, care avea rezerve vizavi de persoanele cu
dizabilitate de auz, și-a dedicat întreaga viață cercetării limbajului
mimico-gestual și rentabilizarea utilizării acestuia. Dezvoltarea și
implementarea acestui mijloc de comunicare a dat rezultate
excelente. Persoanele cu dizabilitate de auz au primit accesul la o
formare personală și profesională de calitate, astfel devenind
personalități remarcabile din diferite domenii: profesori, directori,
artiști, scriitori etc. În anul 1776, egumenul l‘Épée publică prima sa
lucrare, întitulată „Institutele de surdomuți‖, în care descrie sistemul
său de instruire prin „semne metodice‖. Această lucrare a avut un
impact major în dezvoltarea istorică al limbajului mimicogestual/limbajul semnelor. Următorul pas spre inițierea cercetărilor
în domeniul limbajului mimico-gestual/limbajul semnelor a fost
deschiderea primii școli, în Rusia, pentru persoanele cu dizabilitate
de auz, înființată în anul 1806, la Павловск. A doua școală, a fost
deschisă în SUA – la Hartford, Connecticut, în 1817. Ceva mai
târziu, la Leipzig, a fost înființată următoarea școală pentru copiii cu
dizabilitate de auz, fondată de S.Geynike [2, pp. 16-17].
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Cercetătorul Geynike și succesorii săi aveau scopul de a-i
învăța pe copiii cu dizabilitate de auz vorbirea și pronunția. În anul
1880, considerat mai târziu un an crucial cu amprentă negativă în
dezvoltarea limbajului mimico-gestual/limbajul semnelor, a fost
organizată Conferința dedicată dificultăților de instruire și educare a
persoanelor cu dizabilitate de auz, desfășurată la Milano, unde a fost
discutat subiectul implementării prin „metoda orală‖, sub pretextul
„normalizării‖ persoanelor cu dizabilitate de auz, argumentând a fi
mai eficientă decât cea „mimică‖, în curând, cea de-a întâi, utilizată
și în școlile din Europa, SUA și Rusia [1, pp. 117-118]. În consecința
implementării „metodei orale‖ de comunicare cu persoanele cu
dizabilitate de auz, mediul medical și presiunile politice au impus
interzicerea utilizării limbajului mimico-gestual/limbajul semnelor în
educarea și instruirea persoanelor cu dizabilitate de auz, din anul
1880 până la sfârșitul secolului XIX. Circa douăzeci de ani mai
târziu, practica a demonstrat totuși ineficiența „metodei orale‖ în
instruirea și educarea persoanelor cu dizabilitate de auz, mai mult de
80% dintre persoanele cu dizabilitate de auz erau analfabeți, din ce
cauză, majoritatea erau șomeri, și nu-și găseau rostul în societate.
Grație înfruntării de către persoanele cu dizabilitate de auz, împreună
cu specialiștii din domeniu: pedagogi, defectologi, psihologi,
lingviști și reprezentanți din țările europene și americane, limbajul
mimico-gestual/limbajul semnelor își regăsește dreptul de utilizare în
educație, în microsocietatea specifică. Această perioadă fiind
considerată punctul de pornire a succesului implementării limbajului
mimico-gestual/limbajul semnelor, în special în instituțiile avizate,
unde se aflau la instruire persoanele cu dizabilitate de auz și în
general în întreaga societate [ 2, p. 19].
Limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor diferă de la o ţară
la alta, el nu este universal, deşi există destule semne
gestuale/mimice comune. În pofida acestor deosebiri între limbajul
mimico-gestual/limbajul semnelor din fiecare ţară, există unele
fenomene istorice care fac ca limbajul mimico-gestual/limbajul
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semnelor, din ţări aflate la mari distanţe, să fie cu mai multe
asemănări între ele. Astfel, deşi limba engleză este limba vorbită în
Anglia şi Statele Unite ale Americii, limbajul mimicogestual/limbajul semnelor din aceste ţări sunt diferite, iar American
Sign Language este mai apropiat de limbajul mimicogestual/limbajul semnelor francez [1, pp. 126-131]. De astfel nici
limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor nu este identic peste tot
teritoriul României. Deşi, în cea mai mare parte coincide, există
semne diferite, nu doar la nivel de regiuni, dar și la nivel de grupuri.
Mulţi dintre cei cu dizabilitate de auz sunt creativi în elaborarea unor
strategii de comunicare prin folosirea mimicii şi gesturilor, de unde
şi diversitatea semnelor. Limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor
din Republica Moldova este un limbaj diferit de cel utilizat în
România, diferențiind și dactilemele, nu doar gesturile. O bună parte
a dactilemelor sunt împrumutate din Federația Rusă [2, p. 20].
La momentul actual, unica instituție din Republica Moldova
care oferă competență în predare-învățare-evaluare a cursurilor
avansate în limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor, oficial, este
Asociația Surzilor din Republica Moldova. Această organizație are
menirea să pregătească și perfecționeze la nivel profesional,
interpreți, specialiști în limbajului mimico-gestual/limbajul semnelor.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, Facultatea
Psihologie și Psihopedagogie Specială, în cadrul specialității
Psihopedagogia Specială, în planul de studiu include cursul limbajul
mimico-gestual. Aici se face inițiere în limbajul mimicogestual/limbajul semnelor, este un curs cu număr de ore foarte mic,
în care se învață cursul introductiv. O pregătire mai avansată se
realizează la ciclul masterat, la specializarea „Comunicarea
alternativă. Sistemul Braille. Limbajul semnelor. Mediator în tehnica
vorbirii‖ [1, pp. 95-97]. La finele acestui curs, studenții posedă
cunoștințe generale, suficiente pentru a putea comunica prin
dactileme și gesturi, pe teme concrete, în caz de necesitate, cu o
persoană cu dizabilitate de auz.
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Pentru a putea activa în calitate de interpret în limbajul
mimico-gestual/limbajul semnelor, este necesar de a deține studii
medii generale, și, desigur, act de studiere avansată a cursurilor
speciale organizate de Asociația Surzilor din Republica Moldova. În
Clasificatorul ocupaţiilor, profesiilor și funcţiilor (CORM 006-14) nr.
22 din 03.03.2014, publicat în Monitorul Oficial nr.120-126/670, din
23.05.2014, este inclusă funcția de interpret în limbajul mimicogestual, pe lângă grupa de bază a specialiștilor specifici audiologi,
specialişti în logopedie, care evaluează, gestionează şi tratează
tulburările fizice, care afectează auzul uman, vorbirea, comunicarea
şi capacitatea de înghiţire. Aceştia recomandă dispozitive de corecţie
sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului,
tulburări de vorbire, precum şi probleme senzoriale şi neuronale şi de
asemenea oferă consultanţă privind siguranţa auzului şi o comunicare
mai bună. Marea majoritate a specialiștilor formați în domeniul
limbajului mimico-gestual/limbajul semnelor sunt din familii unde
există persoane cu dizabilitate de auz, mai rar fiind întâlnite cazuri în
care viitorul specialist să fie sensibilizat din exterior și să înainteze
cereri din propria inițiativă la studii a acestei limbi [5, pp. 11-16].
În cadrul proiectului Edificarea unui „pod de comunicare‖
proactivă – Demers pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități,
care a fost realizat datorită Alianței Centrelor Comunitare de Acces
la Informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța
INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica
Moldova, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate
de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al
Danemarcei/DANIDA, a fost promovată studierea limbajului
mimico-gestual/limbajul semnelor. În cadrul acestui proiect
Asociația Surzilor din Republica Moldova a realizat 6 ateliere
informative de 2 zile fiecare, formând nivelul începător, cu
participarea a 122 persoane, dintre care 7 bărbați și 115 femei, din
instituțiile specializate pentru copiii hipoacuzici din orașul Chișinău,
Cahul, Bălți, și Hîrbovăț din raionul Călărași. De asemenea, au fost
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organizate cursuri gratuite de instruire a limbajului mimicogestual/limbajul semnelor – online, curs de e-learning, sub genericul
„Introducere în limbajul mimico-gestual‖, desfășurat în perioada 15
iunie – 30 noiembrie [2, pp. 44-51]. Numărul de participanți înscriși
la acest curs erau circa 40 de persoane. În cadrul acestui curs online
au fost realizate 14 teme: alfabetul Român al limbajului mimicogestual din Republica Moldova, alfabetul Rus al limbajului mimicogestual din Republica Moldova, să facem cunoștință, familia, cifre,
numere, ora, bani, școala, transportul, locuința, îmbrăcămintea,
bucătăria, produse alimentare, anul, zilele săptămânii, anotimpurile,
medicina, culorile [3, pp. 25-31]. Fundamentat de cursul online a fost
elaborat și editat „Ghidul metodologic pentru învățarea limbajului
semnelor în Republica Moldova‖ fiind un sprijin în studierea
limbajului mimico gestual/limbajul semnelor pentru publicul larg
dorit de cunoștințe în acest domeniu specific. Pentru a nu se limita
doar la cursul online, a fost lansat primul Dicţionar al limbajului
mimico gestual din Republica Moldova în data 30.03.2017.
Dicţionarul cuprinde peste 2000 de semne prezentate în forma cea
mai practică şi eficientă, fiind structurate pe domenii şi ordonate
alfabetic, iar descrierile executării gesturilor sunt în limbile română,
rusă şi engleză. Semnele sunt completate cu imagini fotografice, care
îl fac accesibil unui cerc extins de beneficiari şi un sprijin important
pentru specialiştii din diverse domenii cu care se întâlnesc persoanele
cu dizabilitate de auz medici, polițiști, juriști, învățători și alți
specialiști. Dicţionarul a fost realizat de Asociaţia Surzilor din
Republica Moldova, în parteneriat cu Alianţa INFONET, cu suportul
financiar al Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, în
cadrul proiectului „Promovarea conceptului de translare în limbajul
semnelor – o cale spre incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi‖ [4, pp. 7-11].
Asociația Surzilor din Republica Moldova în parteneriat cu
Asociația Filantropică AGAPE au instruit 14 translatori. La data de
16 decembrie 2016 a avut loc examenul pentru obținerea licenței de
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translator în limbajul mimico-gestual/limbajul semnelor, unde a avut
loc o preselecție minuțioasă a cadrelor, după care, la Ministerul
Justiției au fost depuse pentru concurs 12 dosare, ca, mai apoi,
acceptate spre concurs fiind doar 10 persoane. În Republica Moldova
există doar 17 interpreți autorizați în limbajului mimicogestual/limbajul semnelor care pot fi implicați oficial în diverse
activități în sprijinul întregii societăți suferinzi de dizabilitate
auditivă ce comunică doar prin intermediul limbajului mimicogestual/limbajul semnelor.
Promovarea, studierea și implementarea limbajului mimicogestual/limbajul semnelor ca mijloc de comunicare este deosebit de
important. O bună parte din societate, fie întâmplător, fie intenționat,
încă mai ignoră această comunitate specifică. Este necesar a depune
efort suplimentar și ieși din zona de confort, pentru învățarea acestei
limbi necunoscute. Încă din copilăria precoce, când eram inapți în
comunicarea verbală, utilizam cu mare îndrăzneală gesturile în
comunicare cu părinții, în relaționare cu semenii. Mulți dintre noi, în
iscusința comunicării verbale eficiente, fiind maturi, mai întâmpinăm
dificultăți de exprimare a gândurilor, fiind marginalizați de propriile
limite. Și totuși, dacă ne orientăm a fi o societate modernă,
democratică, care tinde spre o incluziune socială a persoanelor cu
dizabilități, este necesar, dacă nu putem ajuta, atunci să urmăm
principiul de a nu dăuna pe cei care au o mare nevoie de a fi înțeleși
și acceptați.
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CONCEPEREA MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE
A CULTURII MUNCII LA ELEVII CU DIZABILITĂȚI
MINTALE
Viorica CERNEAVSCHI, lector universitar,
Valentina STRATAN, dr., conf. univ.
Summary
In the context of the new approaches of the education and
training of the pupils with special educational needs, the need to
form a work culture, as a necessary condition for personal and
professional self-realization, is felt. The content of this article
concerns the pedagogical Model of work culture formation in students
with special needs that comprises the specificity and the importance
of technological education in auxiliary schools, in accordance to the
general phases of mental process formation and their correlation
with the stages of work capacities formation in students with mental
disabilities, valorization the working culture principles and
respecting the
necessary
psycho-pedagogical conditions,
implementation of the specific technology of work culture formation
in students with special needs.
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Educația tehnologică din școala auxiliară propune un scenariu
curricular, centrat pe formarea de competențe utile elevului atât
pentru dezvoltarea personală, cât și pentru cea socială și
profesională, pe baza parcurgerii unor module care reflectă domenii
de activitate. Această diversitate a domeniilor ridică o serie de
probleme didactice, profesorul fiind pus a proiecta demersul didactic
astfel, încât să faciliteze formarea la elevi a capacităților generale de
muncă și a relevanței lor pentru viață [3; 4].
Noile condiții social-economice și culturale, interferențele
ce se produc în cunoștințele despre elevii cu DM și educația lor,
conturează necesitatea elaborării unei viziuni conceptuale noi,
privind modelarea procesului didactic, având în centrul atenției
formarea la elevi a culturii muncii.
În modul acesta, problema științifică a fost determinată de
importanța formării la elevii cu dizabilități mintale a culturii
muncii și necesitatea elaborării unui Model pedagogic de realizare
a acestui obiectiv în cadrul disciplinei Educația tehnologică.
Modelul formării culturii muncii la elevii cu dizabilități
mintale este derivat din perspectiva teoriei învățării cumulativierarhice a lui Gagnne R. (1985), (învățarea pe etape - o învățare mai
complexă presupune realizarea prealabilă a celorlalte moduri de
învățare mai simplă) [5] și teoriei operaționale a învățării, dezvoltată
de profesorul rus Гальперин П.Я. (1966), astfel că operațiile
mintale formate stau la baza însușirii tuturor noțiunilor [11].
Totodată, am sesizat și unele din elementele teoriei învățării
mediate, elaborată de Feuerstein R. (1999), susținută de celebra
teorie a zonei proxime dezvoltări (Vîgotschi L., 1971) și transpusă în
strategiile pedagogiei corective.
Ne-am condus, de asemenea, de studiile care abordează
problema posibilităților de formare la elevii cu dizabilități mintale a
pregătirii către activitatea de muncă. În asemenea ordine de idei,
Сечковская Л.Г. (2015) constată că dezvoltarea abilităților
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intelectuale la elevii cu deficiență mintală include următoarele
condiții importante:
-sprijin și ghidarea elevilor în pregătirea pentru efectuarea
acțiunilor necesare. A-i ajuta pe elevi să reproducă cunoștințele
necesare, experiențele din trecut, atragerea atenției asupra anumitor
momente de orientare, sprijin, oferindu-le mersul sugestiv, creează
astfel condiții prealabile pentru dezvoltarea la ei a unor metode
adecvate și eficiente de muncă;
-antrenarea sistematică a elevilor în acțiuni mintale,
transformarea lor treptată în metode de lucru;
-includerea în procesul de învățare a exercițiilor, rezolvarea
cărora necesită aplicarea cunoștințelor asimilate [12, p. 345].
Prin urmare, organizarea procesului de învățământ în școala
auxiliară, pe baza conexiunii cunoștințelor învățate cu exercițiile de
aplicare a acestora, promovează dezvoltarea la elevi a operațiunilor
mintale, a abilităților de planificare și de auto-control, precum și
ghidarea după unele cerințe sau instrucțiuni ce facilitează procesul de
executare reușită a sarcinii de muncă.
Din perspectiva holistică, componentele Modelului, indiferent
de particularitățile lor, sunt considerate unități ce au o anumită
structură, elementele căreia se află în relații determinate unele față de
altele și formează laolaltă o unitate ireductibilă la însușirile părților
componente. Modelul reprezintă un construct care direcționează
intervențiile pedagogice la o juxtapunere a etapelor generale de
formare a abilităților/capacităților de muncă la fazele de școlarizare
și socializare a elevului cu dizabilități mintale.
Implementarea Modelului pedagogic a direcționat realizarea
obiectivelor de formare a culturii muncii la elevii mici din școala
auxiliară. Deducerea obiectivelor de formare a culturii muncii la
elevii cu dizabilități mintale s-a făcut ținând cont de documentele
oficiale apărute în Republica Moldova și au rezultat din specificul
educației speciale, reflectate în curricula națională. În contextul celor
expuse, pot fi evidențiate următoarele obiective, realizarea cărora
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asigură raționalizarea demersului formativ în vederea declanșării
acțiunilor educaționale avansate de formare a culturii muncii:
1. Formarea capacităților organizațional-orientative ca parte
componentă importantă a culturii muncii elevilor cu dizabilități
mintale.
2. Formarea capacităților constructiv-tehnologice (de
proiectare a acțiunilor de muncă).
3. Dezvoltarea atitudinii emoțional-valorice față de activitatea
de muncă și cea de învățare la elevii mici cu dizabilități mintale.
Baza metodologică a modelului pedagogic este fundamentată
pe ideile despre esența culturii muncii și modelele formării ei,
corelarea culturii și activității, rolul principal al activității de muncă
în procesul de dezvoltare a individului. Elaborarea modelului de
formare a culturii muncii s-a bazat pe următoarele teorii: concepția
psiho-pedagogică a teoriei activității (Выготский Л.С., Гальперин
П.Я., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б. ș.a.); teoria formării
abilităților de cultura muncii (Адаскин Б.И., Зарецкая И.И.,
Зембицкий Д.М., Лисовая С.В. ș.a.); concepția psihopedagogică a
formării abilităților generale de muncă și a celor politehnice
(Батышев С.Я., Милерян Е.А., Фарапонова Э.А., Чебышева В.В.
ș.a.); concepția despre activitatea de joc (Выготский Л.С.,
Рубинштейн С.Я. ș.a.).
Cercetarea noastră s-a orientat spre susținerea opiniei înaintate
de Druţu I. [4]; Sima I. [9], urmând preluarea etapelor/fazelor de
formare a abilităților operaționale de muncă. Autorii subliniază că
abilitățile operaționale de muncă au legitățile sale, indisolubil legate
de formarea acțiunilor mintale implicate în activitatea de muncă, a
capacităților generale de a-și organiza conștient și independent
activitatea. Numeroase cercetări pun în evidentă o serie de etape ale
formării capacităților de muncă la elevii școlilor auxiliare, derivate
din teoria lui Гальперин П.Я. [10] despre formarea pe etape a
operațiilor mintale.
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Savanții sus-numiți au menționat că dezvoltarea insuficientă a
proceselor psihice, lipsa unor deprinderi specializate de lucru,
temeinic automatizate, precum și particularitățile de elaborare și
motivare a activității sunt cauze care conduc la necesitatea unei
acțiuni educative speciale, fără de care nu este posibilă realizarea
unei eficiențe optime în procesul educației tehnologice a elevilor cu
dizabilități mintale.
Prin urmare, etapele constitutive pot fi considerate drept bază
a mecanismelor culturii muncii, parcurgerea prin care permite
elevilor din clasele primare să-și formeze operațiunile mintale,
capacitățile de muncă, precum și executarea reușită a sarcinii de
muncă.
Elaborarea Modelului pedagogic de formare a culturii muncii la
elevii cu dizabilități mintale implică respectarea unui set de principii,
care au menirea de a eficientiza acest proces deosebit de complex și
de a-l realiza cu maximă responsabilitate și competență, pornind de
la principiile moderne impuse de noile orientări în domeniul
asistenței și educației persoanelor cu cerințe speciale [6, p. 23].
În cercetarea noastră a fost omologat (aprobat) următorul
sistem de principii didactice: principiul intuiției sau al unității între
senzorial și logic; principiul conexiunii teoriei cu practica; principiul
sistematizării și continuității cunoștințelor; principiul accesibilității
cunoștințelor sau al respectării particularităților de vârstă; principiul
individualizării și diferențierii învățării sau al respectării
particularităților individuale; principiul însușirii temeinice a
cunoștințelor.
Activitățile educaționale formative din perspectiva principiilor
evidențiate creează premise de dezvoltare la elevii formabili a
anumitor capacități specifice, cum ar fi: utilizarea unor tehnici de
lucru cu diverse materiale, cunoașterea procedeelor de realizare a
sarcinii, confecționarea produselor simple în conformitate cu etapele
prestabilite, măsurarea și marcarea detaliilor, dezvoltarea
capacității de cooperare, a simțului valoric-atitudinal etc. De
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asemenea, pe parcursul educației tehnologice se creează premise ca
elevii cu dizabilități mintale să dobândească un sistem de cunoștințe,
abilități și atitudini care să le faciliteze activitatea de muncă și
viitoarea integrare socială și profesională. Formarea culturii muncii
contribuie substanțial la realizarea acestui proces. Din această
perspectivă, am selectat o serie de condiții psihopedagogice necesare
și suficiente pentru formarea eficientă a culturii muncii la elevii cu
dizabilități mintale din clasele primare: învățarea asistată; învățarea
dirijată; învățarea atitudinală.
Condițiile menționate sunt asociate atât principiilor didactice,
conținutului și structurii competenței (cunoștințe, capacități și
atitudini), cât și culturii muncii, ca obiect de studiu al cercetării.
Rezultatele obținute în cercetarea noastră au scos în evidență faptul
că CM, conținutul și structura ei, este influențată de cunoștințele
asimilate, nivelul dezvoltării capacităților generale de muncă și a
atitudinii emoțional-valorice fată de activitatea de muncă. De aici,
componentele procesului de formare a culturii muncii sunt:
1. Cunoștințele – care reprezintă componenta ideatică,
cognitivă, exprimată prin informații sub formă de noțiuni despre
materiale, instrumente, ustensile, tehnici, procedee, operații de
muncă, reguli, norme, care se predau și se învață la disciplina
educația tehnologică.
2. Capacitățile care reprezintă componenta formativ-acțională
a procesului de învățare, exprimată prin aptitudinea de a aplica
cunoștințele în mod conștient, activ, participativ în condiții similare
și variate, schimbate. Precizăm că „o capacitate reprezintă
posibilitatea de reușită în executarea unei sarcini sau în executarea
unei profesii‖.
3. Atitudinile care reprezintă componenta valoric-atitudinală și
dezvoltă puterea de exprimare a satisfacției, plăcerii, dorința de a
realiza succese, a evita eșecul, nevoia de a învăța, a
structura cunoștințele, conștientizarea valorii activităților comune,
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dorinței de cooperare, cultivă aptitudinea de a înțelege o problemă
tehnologică, a-i defini datele, a-i găsi o soluție.
Cele menționate justifică componentele curriculare ale
traseului de formare a culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale,
ele fiind reprezentate în Modelul pedagogic prin trei paradigme
esențiale:
1) Paradigma cognitivă (componenta ideatică a procesului de
învățare) se caracterizează prin:
a) cunoștințe generale despre activitatea de muncă;
b) cultura intelectuală.
2) Paradigma acțional-practică (componenta formativacțională a procesului de învățare) presupune următoarele elemente:
a) cultura acțional-organizatorică;
b) cultura controlului și autocontrolului.
3) Paradigma atitudinală emoțional-valorică (componenta
valoric-atitudinală a procesului de învățare) se manifestă în:
a) cultura motivațională;
b) atitudinea evaluativă fată de realitatea înconjurătoare;
c) cultura comunicării;
d) cultura reflexivă.
A realiza o instruire în școala auxiliară după aceste paradigme
înseamnă a flexibiliza educația tehnologică, a diferenția metodele
aplicate în activitatea didactică pentru a asigura dezvoltarea
capacităților și aptitudinilor fiecărui elev, în raport cu propriul
potențial. În mod expres, educația tehnologică se organizează astfel,
încât procesul de predare-învățare-evaluare să-l pună pe elev cât mai
mult posibil și accesibil în posesia unor cunoștințe de bază ale
activității de muncă și de aplicare a acestora în practică în mod
constant și conștient [8].
Eficiența formării culturii muncii la copiii cu dizabilități din
clasele primare este determinată de pregătirea cadrelor didactice
pentru a aborda această problemă (Bucun N., Badâr C., Corceac V.,
Racu A.). În intenția de reconceptualizare a traseului didactic de
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formare la elevii cu DM a culturii muncii, am evidențiat în Modelul
pedagogic și paradigma metodologică.
Dimensiunea metodologică este centrată pe construcția
modelului didactic de învățare dirijată, conform concepției lui
Выготский Л.С. despre zona proximei dezvoltări și teoria învățării
mediate, elaborată de Feuerstein R. Conform acestor modele de
învățare, pedagogul acționează în rol de organizator al activității de
muncă și consultant, creând condițiile necesare pentru devenirea
elevului ca subiect al activității.
Realizarea Modelului pedagogic are la bază și componente
strategice care reflectă – tehnologia formării culturii muncii la elevii
cu DM din clasele primare: strategii, conținuturi, forme, metode,
tehnici, mijloace didactice.
La stabilirea strategiei didactice s-au luat în vedere sistemul
principiilor didactice generale și cel al principiilor didactice specifice
disciplinei educația tehnologică precum și obiectivele prestabilite,
natura și specificul conținutului, particularitățile clasei de elevi
(număr de elevi, grad de omogenitate/eterogenitate, nivel de
pregătire, de dezvoltare intelectuală, particularități de vârstă și
individuale, nivelul motivațional, sistemul de interese etc.),
pregătirea metodologică a cadrelor didactice.
De o valoare maximă în formarea culturii muncii elevilor cu
DM au fost valorificate în cadrul experimentului formativ
următoarele strategii pedagogice:
1. cognitive; acționale și afectiv-atitudinale – după natura
obiectivelor pe care sunt centrate;
2. imitative; explicativ-reproductive (expozitive); explicativintuitive (demonstrative) – după gradul de dirijare a învățării
(Gherguț A. (2011); Nechit R. (2012); Дульнев Г.М. (1969);
Mирский С.Л. (1988); Шинкаренко В.А. (2013).
În sens larg, conținutul vizează ansamblul de cunoștințe,
norme, valori derivate din curriculumul educației tehnologice și care
respectă cerințele actuale de formare a personalității elevului cu
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dizabilități mintale. Alegerea conținuturilor respecta atât cerințele
curriculumului școlii auxiliare, cât și posibilitățile reale de
comprehensiune și operare cu aceste conținuturi ale copilului cu
dizabilități mintale.
Formele de organizare a activității educaționale sunt „structuri
organizatorice de realizare efectivă a predării și învățării în cadrul
organizat al educației instituționalizate‖ [2, p. 303]. Formele
preconizate vizează activități didactice curriculare (lecții, activități
practice, proiecte, în care accentul se pune pe interesele elevilor și pe
activitatea independentă, rolul învățătorului fiind de îndrumător) și
forme extradidactice (cercuri, terapii ocupaționale).
În demersul formativ au fost aplicate următoarele metode de
predare/învățare: de comunicare (explicația, descrierea,povestirea,
instructajul, conversația), de explorare (observația, demonstrația
obiectelor/mostrelor/acțiunilor, procedeelor/tehnicilor, modelarea),
de acțiune (exerciții, activități/lucrări practice, jocuri).
Alt component al strategiei cu care operăm este cel de tehnică
didactică. În accepțiunea cercetătorului Bontaş I. (2008) „tehnicile
didactice sunt o îmbinare de procedee – soluții didactice practice,
însoțite, după caz, de mijloace, pentru realizarea efectivă a unor
activități didactice‖ [1, p. 160]. Esența tehnicilor evidențiază
eficacitatea lor prin implicarea dinamică a formabililor în activitatea
educațională.
Mijloacele de învățământ „desemnează totalitatea resurselor
materiale concepute și realizate în mod explicit‖ și menite să faciliteze
transmiterea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor
achiziții, realizarea unor aplicații practice în cadrul procesului
educațional permite o asimilare mai rapidă și o activitate mai intensă [7,
p. 297].
Componenta de bază a Modelului pedagogic sunt finalitățile.
Finalitățile formulate în cadrul Modelului țin de exprimarea
rezultatelor învățării descrise în termeni de cunoștințe,
abilități/capacități de muncă și atitudini. Aceste rezultate descriu
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finalitatea învățării: formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități
mintale din clasele primare. Prin aceasta, finalitatea experimentului
formativ are aspect integrator care reflectă acele dimensiuni definitorii
ale activității de formare la elevii mici din școala auxiliară a culturii
muncii care asigură perspectiva socială a acțiunii educaționale.
Astfel, Modelul pedagogic de formare a culturii muncii la elevii
cu DM reprezintă o ofertă de a integra teoria și practica în abordarea
problemei în cauză cu luarea în calcul a specificului demersului
educațional.
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ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
CU CES
Ecaterina ZUBENSCHI, dr., conf. univ.
Summary
School enrollment means inclusion, ie the education of
children with sensory, mental and physical disabilities, in
accordance with the individual psychophysical possibilities of child
development through the organization of a child-centered education
system.
Contemporary educational policies ensure the necessary
creation of special educational, corrective psycho-pedagogical
conditions for children with ESCs, in order to adapt them to the
requirements of the ordinary school, ensuring them the right to a
quality education, offering equal chances to the values of society.
Cadrul conceptual al educaţiei incluzive este determinat de
documente internaţionale, care au impulsionat noi abordări în
domeniul educaţiei. Dintre cele mai importante acte se numără:
Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948). „Toți oamenii
se nasc liberi și egali în demnitate și drepturi‖. Declaraţia
Conferinţei Mondiale de la Jomtien (1990), referitoare la
„Educaţia pentru Toţi‖, face recomandări statelor lumii cu privire la
edificarea sistemelor de educaţie naţională, pornind de la dreptul
fundamental al fiecărui copil la educaţie completă şi la dezvoltare
armonioasă, care să se realizeze în baza pedagogiei centrate pe copil;
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considerarea diferenţelor individuale drept provocare, şi nu obstacol
în realizarea dezideratului educaţional; acordarea atenţiei formării
cadrelor didactice, abordării intersectoriale integrate şi holistice
asupra educaţiei. Declaraţia de la Salamanca (10 iulie, 1994), cu
privire la realizarea şcolii de tip incluziv, reafirmă ataşamentul la
principiile Educaţiei pentru Toţi şi recunoaşte necesitatea de a
asigura educaţia copiilor, tinerilor şi a adulţilor cu cerinţe
educaţionale speciale în cadrul sistemului obişnuit de educaţie.
Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul de Acţiuni recunosc că
anumiţi copii pot primi o educaţie mai bună în clase sau şcoli
speciale din cauza necesităţilor lor specifice de comunicare, în
special copiii surzi, copiii cu deficienţe mintale severe, copiii cu
deficienţe multiple. Există, însă, exemple din multe ţări în care copiii
surzi sunt implicaţi cu succes în şcolile obişnuite. Forumul Mondial
al Educaţiei de la Dakar (2000) recomandă orientarea procesului
educaţional spre oferirea şanselor egale de educaţie tuturor copiilor,
spre accesul copiilor excluşi şi/sau marginalizaţi la sistemul de
educaţie generală [7, pp. 1-86].
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
(2000/C364/01) specifi că în Articolul 14 (Dreptul la educație):
„Orice persoană are dreptul la educație, acces la formare profesională
și formare continuă‖. În art. 21 (nediscriminarea) este menționat că:
„Se interzice orice discriminare bazată în special pe motive de sex,
rasă, culoare, origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limbă,
religie sau convingeri, opinii politice, apartenență la o minoritate
națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală‖. În
art. 26 (Integrarea persoanelor cu handicap) se specifică: „Statele
Membre ale Uniunii Europene recunosc și respectă dreptul
persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure
autonomia, integrarea socialăși profesională, precum și participarea
la viața comunității‖ [2, pp. 1-14].
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Tabelul 1. Legislația internațională și a Republicii Moldova cu privire la
politicile educaționale incluzive [1, pp. 18-46].
Cadrul juridic internațional
Cadrul juridic național
Declarația
Universală
a - Convenția ONU cu privire
Drepturilor(1948): „Toți oamenii se Copilului, adoptată prin H.
nasc liberi și egali în demnitate și Parlamentului R.M nr. 408-XII
drepturi‖.
din 12.12. 1990
- Declarația (1971) privind Drepturile
Persoanelor cu Defeficiențe Mintale, la - Legea învăţămîntului din R.M.
o viață decentă.
nr.547-XIII, adoptată la 21 iulie
- Programul Mondial (1982) de acțiuni 1995.
privind persoanele cu dizabilități
- HG R.M.nr. 410 din 04. 04.
- Convenția ONU cu privire la 2003 privind aprobarea Strategiei
Naționale „Educația pentru Toți‖,
Drepturile Copilului (1989)
- Declarația Conferinței Mondiale de la anii 2004-2015
Jomtien (Thailanda, 1990), referitare la - Convenția ONU, Drepturile
Educația pentru Toți.
Persoanelor
cu
Dizabilități,
- Adunarea Generală a Națiunilor Unite ratificată de R.M. prin Legea nr.
(1993, rezoluția 48/96) Regulile 169-XVIII din 09.07. 2010
Standard privind Egalizarea de Șanse
- Strategia consolidată de
pentru Persoanele cu Handicap.
dezvoltare a învăţămîntului, în
aniii 2011–2015, aprobată prin
- Declarația Salamanca (1994, Spania),
HG nr.523 din 11.07. 2011 şi
privind principiile, politica educației
Planul consolidat de acţiuni p-tru
incluzive.
sectorul educaţiei (2011–2015),
- Forumul Mondial de la Dakar (2000),
Ordin ministr. educaţiei nr. 849
Declarația, șanse egale tuturor copiilor,
din 29.11. 2010
accesul lor la un sistem de educație
generală.
- Carta Drepturilor Fundamentale a - Programul de Dezvoltare a
Uniunii
Europene
(2000/C364/01 Educaţiei Incluzi ve în R.M., anii
Art.26 (Integrarea persoanelor cu 2011-2020, aprobat prin H.G. nr.
handicap) socială și profesională.
523 din 11.07.201
- Convenția ONU (2006), Drepturile Legea R.M. nr.60, 30.03.2012
Persoanelor cu Dizabilități la un sistem privind incluziunea socială a
educațional incluziv la toate nivelurile
persoanelor cu dizabilităţi (MO,
- Conferința Europeană de la 2012, nr.155-159, art.508)
Clairmond
Ferrand
(2009), Codul Educației al R. Moldova.,
recomandări pentru Incluziunea Socială nr 152 din 17.07.2014.
- Strategia Europeană (2010-2020) Strategia sectorială de cheltuieli
pentru persoanele cu handicap, în domeniul educaţiei, pentru anii
promovarea învățământului incluziv 2017-2019 din 02.11.2016
de-a lungul vieții.
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Convenţia ONU din 2006 privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi (aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii
Moldova nr.408-XII din 12.12.1990), în particular art. 24 (educaţia –
un sistem educaţional incluziv la toate nivelurile). Recomandările
Conferinţei Europene pentru Incluziune Socială care a avut loc la
Clairmond Ferrand, în 2009. Recomandarea 5 a Consiliului de
Miniștri a Statelor Membre ale Consiliului Europei [4, pp. 1178].
Planul de acțiune privind dreptul și participarea deplină a
persoanelor cu dizabilități în societate, creșterea calității vieții
persoanelor cu dizabilități în Europa 2006-2015, în Direcția nr.4
(Educația) se menționează: - Educația este factorul principal în
asigurarea includerii și independenței tuturor persoanelor, inclusiv a
celor cu dizabilități. Influențele sociale, de exemplu, familia și
prietenii contribuie de asemenea la atingerea obiectivelor acestei
directive, care ar trebui să acopere toate etapele vieții, inclusiv
educația preșcolară, primară, secundară, liceală și calficarea
profesională, precum și învățarea pe parcursul vieții. – Crearea de
oportunități pentru persoanele cu dizabilități de a participa în
educația de masă nu este importantă doar pentru acestea, ci
contribuie la înțelegerea diversității umane de către persoanele fără
dizabilități. Cele mai multe sisteme educaționale furnizează accesul
la educația de masă și la structurile educaționale specializate pentru
persoanele cu dizabilități. În concordanță cu scopul includerii,
structurile de masă și cele specializate trebuie încurajate să
colaboreze pentru a sprijini persoanele cu dizabilități din
comunitățile locale. Prin această recomandare se urmărește: 1. Să se
asigure că toate persoanele, indiferent de natura și gradul
dizabilității, au acces egal la educație și își dezvoltă la potențialul
maxim personalitatea, creativitatea, abilitățâțile intelectuale și fizice.
2. Să se asigure că persoanele cu dizabilități au acces la educația de
masă prin încurajarea autoritțăților în implementarea măsurilor
educaționale necesare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor
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persoanelor cu dizabilități. 3. Să sprijine și să promoveze învățarea
pe parcursul vieții pentru persoanele cu dizabilități de toate vârstele
și să faciliteze trecerea eficientă și efectivă de la o etapă la alta a
educației și de la educație la angajare. 4. Să dezvolte, la toate
nivelele sistemului educațional, inclusiv la toți copiii și de la vârstă
fragedă, o atitudine de respect față de drepturile persoanelor cu
dizabilități. Pentru a atinge aceste obiective, statele membre trebuie
să întreprindă următoarele acțiuni specifice:
- Promovarea legislației, a politicilor și a planurilor pentru
prevenirea discriminării copiilor, tinerilor și adulților cu dizabilități
prin accesul la toate etapele educației din primii ani de viață până la
vârsta adultă. Aceasta se realizează prin consultarea persoanelor cu
dizabilități, a părinților, a persoanelor care oferă sprijin, a
organizațiilor neguvernamentale și a altor instituții implicate în
educația și formarea acestor persoane.
- Încurajarea și sprijinirea dezvoltării sistemului educațional
de tip unificat, prin promovarea educației de masă și a celei
specializate care promovează schimbul de experiență și incluziunea
copiilor, a tinerilor și adulților cu dizabilități din comunitate.
- Evaluarea timpurie a nevoilor educaționale speciale ale
copiilor, tinerilor și ale adulților cu dizabilități în scopul planificării
intervențiilor educaționale.
- Monitorizarea implementării planurilor educaționale
individualizate. - Asigurarea sprijinului necesar pentru copiii cu
dizabilități din cadrul sistemului educațional de masă. În cazuri
excepționale, unde nevoile educaționale speciale nu sunt întâmpinate
în cadrul sistemului educațional de masă, statele membre se vor
asigura că sunt luate măsuri eficiente pentru sprijinul de tip
alternativ, în scopul incluziunii totale.
- Încurajarea calificării inițiale și continue pentru toți
profesioniștii și personalul care lucrează în toate etapele educației
pentru a conștientiza problematica dizabilității și pentru a utiliza
tehnici și materiale educaționale adecvate elevilor cu dizabilități. 156

Asigurarea accesibilității materialelor și a planurilor educaționale
oferite în sistemul educațional de masă.
- Includerea în planurile de învățământ a unor teme cu privire
la persoanele cu dizabilități, ca persoane care au drepturi egale cu toți
cetățenii.
- Conștientizarea dizabilității ca parte integrală a programei
din școlile și instituțiile de masă. - Accesibilizarea instituțiilor de
învățământ și de formare profesională pentru persoanele cu
dizabilități, inclusiv prin acordarea sprijinului individual și operarea
adaptărilor (inclusiv echipamentul) pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor acestor persoane.
- Implicarea părințiilor ca parteneri activi în elaborarea
planurilor educaționale individualizate [8].
Strategia europeană 2010-2020 Comisia Europeană: scopul
educației este promovarea unui învăţământ favorabil incluziunii şi
învăţării de-a lungul vieţii pentru persoanele cu handicap.
Documente referitoare la cadrul normativ și politicile
educaționale incluzive din Republica Moldova, pentru
implementarea educaţiei incluzive în învăţămîntul primar şi
secundar general, este determinat de documente internaţionale şi
naţionale.
Codul Educației al Republicii Moldova., nr 152 din
17.07.2014. Publicat: 24.10.2014
în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art Nr: 634, în vigoare din
23.11.2014, prevede[3]:
Articolul 32. Învăţămîntul pentru copiii şi elevii cu CES:
Învăţămîntul pentru copiii şi
elevii cu CES este parte integrantă a sistemului de învăţămînt
şi are drept scop educarea, reabilitarea şi/sau recuperarea şi
incluziunea educaţională, socială şi profesională a persoanelor cu
dificultăţi de învăţare, de comunicare şi interacţiune, cu deficienţe
senzoriale şi fizice, emoţionale şi comportamentale, sociale.
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Articolul 33. Organizarea învăţămîntului pentru copiii și
elevi cu CES (1).
Învăţămîntul pentru copiii şi elevii cu CES este gratuit, se
organizează în instituţiile de învăţămînt general, inclusiv în
instituţiile de învăţămînt special, sau prin învăţămînt la domiciliu. (2)
Statul asigură integrarea în sistemul de învăţămînt a copiilor şi
elevilor cu CES prin: a) înscrierea copilului sau elevului cu CES în
grupa sau clasa corespunzătoare din instituţia de învăţămînt special
sau; b) în grupa sau clasa din instituţiile de învăţămînt general. (3)
Statul asigură incluziunea copiilor şi elevilor cu CES prin abordarea
individualizată, determinarea formei de incluziune, examinarea şi/sau
reexaminarea complexă a copilului sau elevului cu CES, realizate în
baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei de către
structuri abilitate, constituite la nivel central şi local, care
funcţionează în modul stabilit de Guvern. (4) Determinarea formei de
incluziune, evaluarea şi/sau reevaluarea periodică a gradului de
dezvoltare a copiilor şi elevilor cu CES se efectuează în prezenţa
părinţilor sau a altor reprezentanţi legali, la solicitarea acestora. (5)
Instituţiile de învăţămînt general în care sînt înscrişi copiii sau elevii
cu CES şi instituţiile de învăţămînt special colaborează cu instituţiile
de protecţie socială, alte organizaţii publice sau private, persoane
fizice sau juridice din ţară şi din străinătate şi beneficiază, în
condiţiile legii, de sprijin în organizarea învăţării. (6) Instituţiile de
învăţămînt special, instituţiile de învăţămînt general şi autorităţile
publice responsabile, asigură condiţii de ordin ambiental şi oferă
servicii educaţionale în funcţie de necesităţile individuale ale copiilor
şi elevilor cu CES, inclusiv prin facilitarea învăţării alfabetului
Braille, limbajului mimico-gestual, formelor alternative de scriere, de
comunicare, de orientare şi a aptitudinilor de mobilitate. (7) În
instituţiile de învăţămînt general activează cadre didactice de sprijin
abilitate pentru incluziunea copiilor şi elevilor cu CES.
Articolul 34. Învăţământul special. (1) Învăţămîntul special
se realizează în instituţii de învăţămînt special cu sau fără servicii
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rezidenţiale şi în instituţii de învăţămînt alternative care acordă
asistenţă recuperatorie copiilor şi elevilor cu deficienţe senzoriale şi
alte deficienţe, inclusiv celor integraţi în învăţămîntul general,
precum şi consultaţii metodice cadrelor didactice ce activează în
grupele sau clasele în care învaţă aceşti copii/elevi, în modul stabilit
de Ministerul Educaţiei. (2) În funcţie de categoriile de cerinţe
educaţionale speciale, învăţămîntul special se organizează în
următoarele tipuri de instituţii: a) instituţii speciale – pentru copiii şi
elevii cu deficienţe senzoriale (auditive sau vizuale); b) şcoli
auxiliare – pentru copiii şi elevii cu dificultăţi severe de învăţare
(dificultăţi multiple, asociate). (3) Învăţămîntul special pentru copiii
şi elevii cu CES se desfăşoară în conformitate cu Curriculumul
naţional, cu planurile-cadru de învăţămînt, aprobate de Ministerul
Educaţiei, şi cu planurile educaţionale individualizate. (4) În clasele
V–XII din instituţiile speciale pentru elevii cu deficienţe senzoriale,
disciplinele şcolare sînt predate de cadre didactice cu pregătire
generală, care au urmat cursuri de specializare în domeniul
psihopedagogiei speciale. (5) În învăţămîntul special organizat
pentru copiii cu CES sînt angajate cadre didactice cu pregătire
calificată în domeniul psihopedagogiei speciale şi asistenţei sociale.
Articolul 35. Învăţămîntul la domiciliu. (1) Instruirea la
domiciliu se organizează pe perioadă de timp determinată pentru
copiii şi elevii care, din cauza problemelor de sănătate sau a unei
dizabilităţi, sînt lipsiţi temporar de posibilitatea de a se deplasa. (2)
Instruirea la domiciliu se desfăşoară în modul stabilit de Ministerul
Educaţiei, prin coordonare cu Ministerul Sănătăţii.
Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul educaţiei,
2017-2019 din 02.11.2016. Subprogramul 05 „Învăţământ special‖,
include şcolile de tip-internat, şcolile-internat cu regim special,
şcolile–internat auxiliare, şcolile-internat sanatoriale, casele de
copiii, fiind formă de organizare a procesului de învățământ. Scopul
subprogramului
constă
în
educarea,
instruirea,
reabilitarea/recuperarea şi integrarea educaţională şi socială a
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persoanelor şi reformarea sistemului de instituţii rezidenţiale prin
promovarea politicilor; l) Subprogramul 13 „Servicii generale în
educaţie‖ reprezintă un ansamblu de activităţi, servicii educaţionale,
servicii de asistenţă psihopedagogică la nivel republican, raional/
municipal, cabinetelor metodice, contabilităţilor centralizate şi altor
servicii prestate centralizat de către autorităţile publice responsabile
de educaţie, pentru promovarea politicilor educaţionale şi
dezvoltarea potenţialului fiecărui copil.
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ASIGURAREA CONDIȚIILOR PEDAGOGICE DE
EDUCAȚIE A ELEVILOR ÎN MEDIUL ȘCOLAR
INTERCULTURAL
Ecaterina ZUBENSCHI, dr., conf. univ.
Summary
Every citizen irrespective of religion, ethnicity, race, gender,
etc., is entitled to the same respect, to the recognition of his own
dignity. Relationships between people are based on the equal dignity
of all. From a legal point of view, "any person has the right to a
nationality" (Universal Declaration of Human Rights, Article 15)
and related civil rights.
The school represents the main social unit in achieving
intercultural education, in preventing and fighting ethnic conflicts,
educating pupils in the spirit of respect for the representatives of
other nations and nationalities, ensuring an education of equivalent
quality for all pupils, regardless of skin color, eyes, sex , social
status, physical and mental capacities in the formation of common
values of peaceful common convection.
Ca rezultat al politicilor globaliste și a sistemelor statale
deschise, tot mai intens și mai pregnant are loc amplificarea
necondiționată a proceselor migraționale, în care participanții
implicați încearcă să se acomodeze la mediul social și cultural al
statelor primitoare.
Migrația, ca fenomen global, se bazează pe libera circulație a
indivizilor diferitor etnii. Străinii se bucură de toate libertăţile
individuale, dreptul de a circula în mod liber, de a se căsători,
drepturi civile, economice şi sociale ca naţionalii. Fiecare cetăţean,
indiferent de religie, etnie, rasă, gen etc., are dreptul la acelaşi
respect, la recunoaşterea demnităţii proprii. Relaţiile dintre oameni se
bazează pe demnitatea egală a tuturor. Din punct de vedere juridic
„orice persoană are dreptul la o cetăţenie‖ (Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, art. 15) şi la drepturile civile aferente[7].
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Afirmarea drepturilor culturale particulare implică anumite
riscuri: - există posibilitatea ca indivizii ce aparţin unui anumit grup
cultural să se subordoneze acestuia, sacrificând libertatea personală
şi posibilitatea de a întreţine relaţii cu membrii altor grupuri; - în
lipsa unei integrări adecvate, este posibil ca cetăţenii străini să se
retragă în comunitatea lor de origine, sau să se afilieze grupurilor
criminale, teroriste, devenind focare periculoase pentru țările
primitoare; - recunoaşterea drepturilor culturale diferite, poate duce
la drepturi politice, economice, sociale diferite, delimitări teritoriale,
creând conflicte ‖înghețate‖ de durată.
Formarea pieței internaționale comune, condiționează
dezvoltarea rapidă a relaţiilor internaţionale, centrată pe interacţiunea
dintre civilizatii, intensitatea cooperării dintre reprezentanţii
diferitelor popoare în domeniul economic, politic, socio-cultural,
înaintând anumite cerințe de transformare a sistemelor educaționale
și de formare a infrastructurii politicii și pieței educaționale comune,
prin intermediul elaborării și implementării programelor,
conținuturilor și serviciilor educaționale internaționale [6].
Educaţia se afla în centrul procesului de formare interculturală,
întrucât ea oferă tuturor indivizilor, indiferent de etnie posibilităţi
necesare pentru a participa în mod real la viaţa publică.
Se știe că persoanele şcolarizate în aceeaşi şcoală împărtăşesc
nu doar aceeaşi limbă, ci şi ansamblul de cunoştinţe şi referinţe,
implicite şi explicite.
Prin urmare, şcoala constituie un spaţiu de integrare. În cadrul
ei, elevii, indiferent de originea lor etnică, de apartenenţa religioasă,
de originile socială, sunt trataţi în mod egal.
În lipsa unei educații interculturale, școala poate deveni
instituția în care se învață anumite atitudini și comportamente
relaționale discriminatorii.
Autorii Dasen, Levine şi Campbell (1972), în studiile sale,
menționează problemele cu care se confruntă grupurile etnice în
instituțiile de învățământ și în societaea țărilor primitoare:
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intoleranță, lipsă de respect, discriminare (rasism, apartheid, sexism),
inegalitate, marginalizare.
Problematica lumii contemporane include numeroase
discriminări, dorinţa popoarelor de autodeterminare şi înţelegere,
sărăcia şi foametea, terorismul internaţional, intoleranţa religioasă,
fundamentalismul, traficul de persoane şi stupefiante, noi forme de
rasism şi de epurare etnică, poluarea mediului, dezarmarea [1].
În acest context, relevanța temei propuse pentru cercetare, se
impune prin:
- faptul că Republica Moldova este un stat multinațional:
principala comuniatate etnică este aceea a băștinașilor (71,49% din
populație), comunitățile etnice minoritare constituie 28,51%;
- conform datelor Anuarului Statistic pentru anul 2016
(Moldova în cifre), în anul 2012, au sosit în Republica Moldova,
3093 de migranți, iar în perioada anilor 2013-2015 – 11745 de
migranți, dintre care 4998 sunt copii de vârstă școlară, marea
majoritate a cărora învață în școlile din mun. care s-au Chișinău și în
suburbiile
capitalei
(http://www.statistica.md/public/files/
publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2016/Moldova_cifre _rom_
rus_2016.pdf).
Nu se cunoaște numărul persoanelor străine căsătorite în
Republica Moldova, precum și a moldovencilor de religie creștină,
care au trecut în religia islamică, trăitori pe teritoriul republicii. Nu
se știe nici numărul copiilor proveniți din căsătoriile mixte, vorbitori
de alte limbi.
Tot odată, Republica Moldova se confruntă cu divesse
probleme etnice. În Gagauzia Yeri se învață și se vorbește oficial în
trei limbi: rusa, gagauza și româna; în Transnistria se învață – rusa;
în or. Bălți și în nordul republicii, se vorbește mai mult în limba rusă,
la Chișinău, în suburbiile capitalei și în centrul republicii – se
vorbește româna și rusa, iar în unele localități din sudul republicii, se
vorbește bulgara.
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În capitala republicii, tot mai frecvent se aude vorbindu-se în
limba turcă, engleză și arabă. Tensiunea relațiilor interetnice din
Republica Moldova se datorează mai multor factori cumulativi:
trecerea de la un sistem economic centralizat la economia de piață,
instabilitatea și distorsiunea dintre clasele politice conducătoare,
sărăcia, migrația internă și externă necontrolată, creșterea
necondiționată a împrumuturilor și datoriilor respective, șomajul,
distrugerea idealurilor naționale, transformarea drepturilor etnice
într-o „ideologie a propagandei în campaniile de alegeri‖, ignorarea
problemelor etnice, diviziunea teritorială, persistența conflictelor
„înghețate‖, inconsecvența dezbaterilor politice privind statalitatea
republicii: „decentralizare‖, „autonomie‖ sau „federalizare‖?
În corespundere cu Codul Educației al Republicii Moldova,
nr.152 din 17.07.2015 s-a stabilit cadrul juridic al raporturilor privind
proiectarea, organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de
educaţie din Republica Moldova. Pentru prima dată a fost introdus
termenul de bilingvism, cu sensul educației interculturale,
promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranţă, a
nediscriminării şi incluziunii sociale, recunoaşterea şi garantarea
drepturilor minorităţilor naţionale, inclusiv a dreptului la păstrarea,
dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice
şi religioase; (capitolul II, art. 5) [3].
- pentru soluţionarea problemelor presante, sunt necesare
răspunsuri prompte, ingeniozitate şi eforturi pedagogice și financiare
importante;
- educația interculturală este o temă pedagogică nouă, pusă în
vizor, în Republica Moldova, abia în anii 1995, fiind puțin abordată
de către cercetători.
- unele aspecte cu referire la educația interculturală au fost
oglindite în cercetările autorilor moldoveni: Bucun N., Guțu V.,
(2009), Botnari V., Ianioglo M., (2009), Țvetcov, (2009), etc., finnd
fundamentate în lucrările autorilor de peste hotare: Plugaru L.,
Păvălache M., (2007), Cozma T., (2001), Cucoș C., (2000), Dasen,
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Pierre, Perrgaux, Christiane, Rez, Micheline, (1999), Mucchielli Al.,
(2002), Poledna R., (2012), Библер В. С., (1991), Джуринский А.
Н., (2007, 2016), Пренко Л. И., Цатуров В. Н., (2007), Макаев В.
В., Малькова З. А., Супрунова Л. Л. (1999), Почебут Л. Г. (2005),
Гаганова O. K., (2003, 2014), Сыродеева А. А., (2011) etc.
Necesitatea temei de cercetare: „Formarea condițiilor
pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural‖
incită:
- pregătirea cadrelor didactice și educația părinților în spiritul
valorilor educației interculturale, în corespundere cu legislația și
politicile internaționale de educație multietnică;
- reorientarea spațiului educațional atitudinal, relațional și
comunicațional axat pe centrarea copilului, ca persoană ce aparține
unui anumit grup etnic;
- cultivarea dragostei și a responsabilității față de țară, popor,
neamuri;
- elaborarea modelului pedagogic și formarea condițiilor
pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural, în
baza modelelor pedagogice existente în experiența mondială a
statelor dezvoltate;
- cultivarea valorilor morale cetățenești de convețuire comună,
de participare a indivizilor la interacţiunea culturală multietnică, ca
subiect și cetățean al culturii naţionale;
- recunoaşterea diversităţii valorilor culturale ale
reprezentanților diferitor etnii imigrante în Republica Moldova, în
scopul adaptării și incluziunii lor la condițiile mediului școlar și
social comunitar;
Educația interculturală, urmează să realizeze nu numai
educarea elevilor în spiritul respectului față de reprezentanții altor
națiuni și naționalități, dar și asigurarea unei educații de o calitate
echivalentă pentru toți elevii, indiferent de culoarea pielii, ochii,
sexul, statutul social, capacitățile fizice și mentale.
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Aceste determinante servesc un laitmotiv în lansarea temei de
cercetare, în scopul profilaxiei comportamentelor neadecvate,
conflictelor etnice, construirii unor relații interculturale temeinice
dintre culturi și civilizații, conlocuitoare pe teritoriul Republicii
Moldova.
Prin urmare, realitatea socială din Republica Moldova, atribuie
educaţiei contemporane sarcina formării unei personalităţi capabile
de a se adapta la ritmul accelerat al schimbărilor din societate şi aptă
de a soluţiona constructiv situaţii de problemă ce pot apărea în
mediul intercultural multietnic.
Tot odată, procesul de cunoaștere și de acumulare a
cunoştinţelor lumii moderne, și de răspândire a rezultatelor
experienței acumulate, transcende frontierele naţionale pentru o
educație interculturală europeană modernă, actualizând necesitatea
temei de cercetare lansată.
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SPECIFICUL RELAȚIILOR PĂRINȚI - COPII CU
COMPORTAMENT DEVIANT
Olesea FRUNZE, dr., conf. univ.
Summary
There are some families that, although "organized", are
characterized by accentuated conflicting states that can be of
varying intensity, like quarrels, misunderstandings to physical
aggression.
In these families, because of the great sensibilities, any '' event
'' interposed between their parents is recieved and lived intensely.
The main effect of conflicting family relationships is the negative
impact on the personality of the child. Families characterized by a
high and strongly conflicting potential psycho-psychologically and
psychomorphically deficient affect the child's psychological and
psychosocial maturation. The child's home run, coupled with lack of
parental supervision, causes him to adhere to extra-family groups
with great delinquent potential.
În ultimul deceniu s-au înregistrat modeste progrese în direcția
creării unui sistem de protecţie socială potrivit, care să vină în
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întâmpinarea nevoilor copiilor şi a familiei. Criza economică şi
instabilitatea socială au generat, de asemenea, noi probleme sociale
care necesită acţiuni de remediere. Copii lipsiţi de mediul familial,
supuşi exploatării sau cei care se confruntă cu o instituţionalizare
traumatizantă pentru ei, sunt supuşi unor grave pericole privind
sănătatea psihică şi dezvoltarea. În aceste condiţii, fenomenul
copiilor cu comportament deviant s-a accentuat simțitor. Secolul
transformărilor structurale asociat unei inerţii preluate de la sistemul
ex-sovietic, a determinat printre altele efecte secundare indezirabile,
extinderea comportamentelor criminogene şi a recidivei în rândul
minorilor.
Dinamica delincvenţei juvenile este deosebit de sensibilă la
procesele anomice ale tranziţiei din societate:
- în plan macrosocial (şomaj, sărăcie);
- microsocial (dezorganizarea familiei);
- individual (agresivitate, alcoolism, inhalarea de substanţe
volitive) [1].
Există unele familii care, deși sunt „organizate‖, se
caracterizează prin accentuate stări conflictuale care pot fi de
intensitate diferită: ceartă, neînțelegeri până la agresivitate fizică.
În aceste familii, datorită marilor sensibilităti, recepteaza și
trăiesc deosebit de intens orice „eveniment‖ intervenit între părinții
lor. Efectul principal al relatiilor conflictuale din familie are un
impact negativ asupra personalitătii copilului. Familiile caracterizate
prin relații conflictuale și puternic carențate din punct de vedere
psihoafectiv și psihomoral afecteaza mult maturizarea psihologică și
psihosocială a copilului. Fuga de acasa a copilului, asociată cu lipsa
de supraveghere parentală, il determina pe acesta să adere la grupuri
cu un mare potential delicvențial.
Realizând un chestionar cu copii aflați la evidență în serviciul
de probațiune, am putut constata unele particularități ale relațiilor
părinți-copii cu comportament deviant. Analiza structurii familiilor
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demonstrează că ceva mai mult de jumătate din minori provin din
familii dezorganizate (60%). Acest fapt este reflectat în fig. nr. 1.
Lipsa unuia sau ambilor părinţi din cauză de deces (20%),
lipsa unui părinte în familiile divorţate sau care locuiesc separat
(20%) sunt factori ce duc la dezorganizarea familiilor și influenţează
în mare măsură destinul copiilor. Pe de altă parte, o bună parte din
minorii delicvenţi provin din familii complete, în care sunt prezenţi
ambii părinţi (40%). Comportamentul copiilor, încălcarea legii este
determinată în aceste cazuri de situaţia materială sau de atmosfera
din familii.
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Fig. 1. Situaţia părinţilor
La întrebarea „Care sunt cauzele (motivele) principale care teau determinat să încalci legea?", am constatat următoarele:
principalele cauze sunt de natură economică şi din cauza climatului
afectiv nefavorabil al relațiilor pe care îl au copii cu membrii
familiei. Deci, după cum se vede din figura nr 2, predomină cauzele
economice (50%) sau, cu alte cuvinte, sărăcia din familie, necesitatea
de a câștiga bani prin orice mijloace, în majoritatea cazurilor pentru
hrană.
Sărăcia şi lipsurile din familie sunt completate de alte cauze ce
ţin de relaţiile din familie: alcoolismul şi violenţa părinţilor,
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neglijarea lor. Luate împreună, acestea reprezintă 50% din totalul
cauzelor ce i-au determinat pe minori să între în conflict cu legea.
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Fig. 2. Cauzele comportamentului deviant
Pentru minorii delicvenţi, principalul mijloc de obţinere a
banilor este furtul. Furtul e practicat de 50% din copiii chestionaţi.
Pe locul doi se situează practicarea la diverse munci necalificate,
care însumează 25%, urmate de furturi mici, cu 15% şi comerţul
stradal 5% (Figura nr. 3). Menţionăm că majoritatea copiilor obţin
venituri prin mai multe metode, nu se limitează doar la una. Punerea
în aplicare a acestor metode depinde de circumstanţe, de posibilităţile
copiilor etc.
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Majoritatea copiilor împart câștigul cu familia, fiind astfel
susţinătorii materiali ai familiilor lor, în multe cazuri unicii
întreţinători ai familiei. Doar un sfert din copii îşi păstrează
mijloacele obţinute pentru sine.
Întrebaţi despre planurile de viitor, majoritatea minorilor
delicvenţi au formulat răspunsuri concrete, demonstrând că nu
visează la o redresare radicală a propriei situaţii (Figura nr. 4). Pentru
35% dintre ei visul principal este să înveţe, 20% speră să capete o
profesie, alţi (30%) doresc să lucreze şi să câştige bani. Aceste
răspunsuri denotă faptul că majoritatea minorilor au totuşi idealuri,
visuri, care pot fi realizate, cu ajutorul serviciilor sociale, a
persoanelor responsabile de soarta lor sau a celor ce doresc să le
acorde o mână de ajutor.
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Fig. 4. Perspective pe viitor
Spre regret, în ultimii ani rolul şcolii în educaţia copiilor, şi, în
special, a celor din familiile neprotejate din punct de vedere social,
se diminuează continuu, lăsând loc pentru pierderea legăturilor
copiilor cu şcoala, excluderea lor sau izolarea. În plus, în lipsa
asistenţilor sociali în şcoli şi dată fiind situaţia gravă în care se află
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pedagogii însăşi, copiii care manifestă anumite devieri de
comportament sau se confruntă cu diverse probleme în familie nu pot
conta pe sprijinul şcolii, pe o asistenţă sau o consiliere profesionistă,
ci dimpotrivă, sunt de multe ori izolaţi.
Familia trebuie să monitorizeze relaţia copil – şcoală.Tabloul
rezultat este prezentat în diagrama de mai jos:
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Neşcolarizaţi (0
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Fig.5. Frecventarea şcolii de către minori
Astfel, o intervenţie a şcolii, asistată de organele de protecţie a
copilului, ar putea duce la recuperarea, relativ uşoară, a unei părţi de
copii. Pentru recuperarea şi şcolarizarea celorlalţi copii, care nu-şi
doresc să înveţe, sunt necesare eforturi mult mai sporite.
Prin acţiunea asupra nivelului criminogen al individului se are
în vedere şi identificarea acelor riscuri şi factori protectori pe care îi
pot prezenta fiinţa umană, care pot juca un rol major în stoparea sau
cel puţin diminuarea delincvenţei juvenile:
 susţinerea familială;
 reformularea, restructurarea modelului instituţionalizării;
 realizarea sistemului de protecţie socială şi cel al justiţiei
pentru minori;
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 susţinerea organizaţiilor neguvernamentale şi colaborarea
cu acestea;
 îmbunătăţirea serviciilor sociale [2].
Prevenirea comunităţii trebuie să facă referire la acel complex
de măsuri care au drept scop schimbarea condiţiilor oferite de
instituţiile sociale, îndeosebi, cele care vin din partea segmentului
familial, al prietenilor şi cunoscuţilor, dar şi a normelor sociale, care
prin acţiunea lor pot influenţa comiterea de delicte în comunităţi.
Familia şi întreaga societate este răspunzătoare de generaţia
tânără care trebuie educată într-o direcţie normativă, iar cei ce au
comis fapte antisociale e necesar să fie reintegraţi în societate,
deoarece un infractor adult nu este altcineva decât un delincvent
minor realizat.
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DIMENSIUNILE MEDIULUI FAMILIAL ŞI ROLUL
ACESTUIA ASUPRA CONDUITELOR JUVENILE
Maria DIȚA, lector universitar
Summary
Juvenile deviance is a social issue of particular relevance, all
the more so since the policy of educational institutions and social
courts today prove their limitations and weaknesses, generating
more negative effects than ever before, some of them being found at
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the level delinquent acts committed by minors and young people from
different backgrounds. The deviant behaviors of individuals and,
above all, the explicative behavior of young people are considered to
be primarily the expression of educational and socializing
dysfunctions of family, school, but also of other institutions such as
the media, the church, or the factors negative socialization, such as
the street group.
Delicvența juvenilă reprezintă o problemă socială de o
deosebită actualitate, cu atât mai mult, cu cât politica instituţiilor
educative, a instanţelor de socializare îşi dovedesc astăzi limitările şi
neputinţele, generând mai mult ca oricând efecte negative, o parte
din ele regăsindu-se la nivelul actelor delincvente comise de minori
şi tineri proveniţi din diverse medii. Comportamentele deviante ale
indivizilor şi, cu precădere explicativă asupra conduitelor tinerilor, se
consideră că sunt expresia, în primul rând, a disfuncţiilor educative şi
socializatoare ale familiei, şcolii dar şi ale altor instituţii cum ar fi
mass-media, biserica, sau ai factorilor de socializare negativă, cum
este grupul stradal.
În acest domeniu s-au întreprins o serie de cercetări, mai mult
sau mai puţin cunoscute publicului larg, care-şi propuneau
evidenţierea cauzelor şi a condiţiilor care generează şi favorizează
comportamentul infracţional al minorilor, identificarea factorilor
subiectivi şi obiectivi care produc devianţa, atât ca manifestare
individuală, cât şi ca fenomen de grup. Datele obţinute au permis un
anumit tip de analiză asupra fenomenului la nivel naţional şi
elaborarea ulterioară a unor modele explicative cu privire la
aspectele semnificative ale delincvenţei juvenile. Pentru a putea
cunoaşte şi controla cu adevărat evoluţia fenomenului este
indispensabilă intervenţia şi dezvoltarea concomitentă a
metodologiei de cunoaştere ştiinţifică cu cea a acţiunilor de ajutor. În
scopul ameliorării consecinţelor ce decurg din disfuncţiile instanţelor
de socializare, a minimalizării efectelor unor categorii de factori
asupra apariţiei fenomenului, cât şi în scopul resocializării şi
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reintegrării minorilor, un rol important îl ocupă practica diverşilor
specialişti din zona controlului social. Promovarea unor reforme în
domeniul protecţiei sociale precum şi a practicii judiciare este
absolut necesară. Diferenţierea metodelor de lucru şi îmbunătăţirea
serviciilor existente precum şi crearea de noi structuri operative de
intervenţie în domeniu se impune ca obiectiv primordial care ar
conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea acestui fenomen
îngrijorător.
Familia este considerată elementul natural şi fundamental
al societăţii, ea reprezintă una dintre construcţiile sociale cele mai
vechi şi mai specifice în asigurarea continuităţii şi afirmării a speciei
umane. În concepţia antropologiei moderne, familia este cea mai
mică unitate socială. Conform lui Lowe, suntem în măsură să
concluzionăm că, spre deosebire de orice formă de organizare
socială, familia luată individual, este o unitate omniprezentă. Deşi
relativ independentă în raport cu societatea în interiorul căreia se
formează, familia este determinată şi condiţionată în organizarea şi
evoluţia sa, de modul în care este organizată societatea, pe care o
reflectă. Studiul familiei s-a impus cu necesitate abia în epoca
modernă, deşi preocupările în acest sens sunt foarte vechi [4].
Problema organizării vieţii de familie şi a consecinţelor ei
funcţionale apare în germene în lucrările antichităţii şi a gânditorilor
renascentişti, iar într-o perioadă istorică mai apropiată, la socialiştii
utopici. Iniţial metodele de cercetare a familiei au fost filologice,
etnologice şi istorice, abia în secolul nostru concepându-se teorii şi
cercetări sistematice, sociologice, psihologice, sexologice şi de
psihopatologie familială.
În orice societate, familia reprezintă o „formă de comunitate
umană, alcătuită din cel puţin doi indivizi, uniţi prin legături de
căsătorie şi/sau paternitate, realizând mai mult sau mai puţin latura
biologică şi/sau cea psihosocială”. Această definiţie a fost formulată
astfel deoarece realitatea socială a generat o diversitate de tipuri de
familii ce nu se mai pot rezuma doar la unul din cele două aspecte
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prezente în cuplu. De exemplu familiile monoparentale cuprind
elementele de natură parentală şi realizează doar latura psihosocială.
În general, însă, viaţa desfăşurată de indivizi în cadrul familiei
cuprinde două elemente esenţiale: o latură biologică, constantă,
rămasă de-a lungul timpului în formă aproape neschimbată şi o latură
socială, în permanentă mişcare, reprezentând morala, educaţia,
aspectele economice, juridice, psihosociale etc [3, 1].
Numeroasele definiţii date până acum familiei au încercat să
scoată în evidenţă o serie de aspecte de ordin structural şi funcţional.
În mod tradiţional:
 familia este un grup care îşi are originea în căsătorie, fiind
alcătuit din soţ, soţie şi copii născuţi din unirea lor (grup căruia i se
pot adăuga şi alte rude), pe care-i unesc drepturile şi obligaţiile
morale, juridice, economice, sociale şi religioase (inclusiv drepturile
/ interdicţiile sexuale);
 o familie constituie un grup înzestrat cu caracteristici
proprii, cu anumite obiceiuri, care respectă anumite tradiţii chiar
inconştient, care aplică anumite reguli de educaţie, sau altfel spus,
care creează o atmosferă - (R. Vincent);
 familia este o unitate de interacţiuni şi intercomunicări
personale, cuprinzând rolurile sociale de soţ şi soţie, mamă şi tată, fiu
şi fiică, frate şi soră (E. Burgers, H. Locke); familia constituie un fel
de personalitate colectivă a cărei armonie generală influenţează
armonia fiecăreia dintre părţi (A. Berge);
 familia este un grup social realizat prin căsătorie,
cuprinzând oameni care trăiesc împreună, cu o gospodărie casnică
comună, sunt legaţi prin anumite relaţii natural-biologice,
psihologice, morale şi juridice (Ov. Bădina, F. Mahler);
 familia este o grupare socială bazată pe căsătorie sau
înrudire, care posedă o anumită structură organizată, istoriceşte
determinată (Valentina Liciu) [3, 6, 8].
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Plecând de la aceste definiţii, se pot contura următoarele
caracteristici ale familiei:
a) existenţa unui anumit număr de persoane;
b) reuniunea lor ca urmare a unui act civil – de regulă, actul
de căsătorie;
c) între membrii grupului familial există un ansamblu de
drepturi şi obligaţii garantate juridic;
d) relaţii interpersonale, între toţi membrii, de ordin biologic,
psihologic şi moral;
e) climatul sau atmosfera psihosocială;
f) ansamblul de norme şi reguli privind conduita membrilor
grupului familial;
g) organizare structurală, cu o anumită distribuţie a rolurilor şi
sarcinilor familiale;
h) îndeplinirea unor funcţii în raport cu societatea.
Familia este o instituţie socială şi ca orice instituţie are
funcţiile ei. Desigur, pe parcurs, acestea s-au manifestat în mod
diferit – ele reprezentând totalitatea responsabilităţilor ce revin
familiei în cadrul arhitectonicii de ansamblu a activităţii economicosociale într-o anumită perioadă istoriceşte determinată.
Există două categorii de factori ce favorizează sau modifică
negativ funcţionalitatea unei familii: Factorii externi – sunt factori
exteriori familiei şi acţionează foarte puternic asupra ei. Cei mai
importanţi sunt consideraţi a fi regimul politic al societăţii, nivelul de
dezvoltare economică, legislaţia şi politicile sociale, nivelul general
de instrucţie, educaţie şi civilizaţie. Factorii interni, cei ce pot fi uşor
acuzaţi de apariţia disfuncţiilor din cadrul acesteia. Dintre cei
consideraţi mai importanţi enumerăm: dimensiunea familiei, cu
implicaţii în realizarea socializării şi a solidarităţii; structura familiei,
cu impact asupra funcţiei economice şi reproductive; diviziunea
rolurilor şi a autorităţii, cu repercusiuni în principal asupra funcţiei
de solidaritate. Specificăm faptul că aceşti factori nu acţionează
simplist asupra funcţiilor delimitate şi atribuite familiei, deoarece
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perturbările din cadrul unei funcţii antrenează modificări în toate
celelalte, într-o proporţie mai mică sau mai mare.
În general, în literatura de specialitate se vorbeşte de mai
multe funcţii, care sunt comprimate în patru funcţii pe care le
îndeplineşte familia, considerate de majoritatea specialiştilor ca fiind
―fundamentale‖: funcţia economică, funcţia socializatoare, funcţia de
solidaritate şi funcţia sexuală şi reproductivă [9, 2].
În ceea ce priveşte funcţionalitatea sa, mediul familial poate fi
analizat după mai mulţi indicatori, dintre care cei mai importanţi
sunt consideraţi:
1. modelul de raportare interpersonală a părinţilor, înţelegând
prin acesta, nivelul de apropiere şi înţelegere, acordul sau dezacordul
în legătură cu diferite probleme;
2. gradul de coeziune al membrilor familiei;
3. modul în care este perceput şi considerat copilul;
4. ansamblul de atitudini ale membrilor în raport cu diferite
norme şi valori sociale;
5. modul de manifestare a autorităţii părinteşti;
6. gradul de acceptare a unor comportamente variate ale
copiilor;
7. nivelul de satisfacţie resimţit de membrii grupului familial;
8. dinamica apariţiei unor stări tensionale şi conflictuale;
9. modelul de aplicare al recompenselor şi sancţionărilor;
10. gradul de deschidere şi sinceritate manifestat de membrii
grupului familial.
Cele mai multe dintre tulburările de comportament şi cazurile
de inadaptare socială înregistrate la tineri în ultimii ani îşi au cauzele
în carenţele educative atât în viaţa de familie, cât şi în activitatea
unor instituţii sociale. Tulburările de conduită pot fi de mai multe
feluri: dificile, dezadaptate, familiale, sociale, şcolare etc. În
sociologia modernă a fost conturată şi impusă paradigma
dependenţei comportamentale de educaţie şi de mediu, ca etapă
construită în copilărie. Astfel vârsta de creştere a căpătat o
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importanţă deosebită şi constituie terenul pe care se caută aspectele
de etiologie cauzală pentru orice fel de tulburări sociale ulterioare [5,
7].
Inadaptarea este o carenţă a integrării în mediu şi, funcţie de
situaţia în care se manifestă, vorbim de inadaptarea familială,
şcolară, profesională sau socială. Un inadaptat social este acel
individ care nu se poate integra în mediul social convenţional în care
trăieşte. Această stare are consecinţe negative nu doar asupra
psihicului şi comportamentului copilului sau tânărului, ci şi asupra
întregului complex social cu care se află într-un conflict permanent şi
distructiv. Cauzele care duc la inadaptarea socială diferă de la un
individ la altul în funcţie de personalitatea acestuia, şi de la un mediu
la altul. Inadaptarea socială este un proces lent, de durată, în care
influenţele mediului se împletesc cu reacţiile individului. Aceasta
poate avea uneori tendinţe latente care se declanşează doar în cazul
unor incidente sau condiţii favorizate (de exemplu, divorţul părinţilor
sau mai mult, moartea unuia dintre părinţi într-un accident – pot
schimba radical comportamentul unui copil). Procesul de integrare
socială este favorizat sau defavorizat de numeroase cauze, multe
dintre ele găsindu-se în mediul familial în care trăieşte individul. De
aceea este necesară o prezentare sumară a situaţiilor familiale
generatoare de comportament deviant la copil [6].
Modelele funcţionale de acţiune parentală
Pentru o înţelegere mai bună şi mai completă a influenţei
mediului familial asupra comportamentului pro-social sau prodelincvent al copilului, se impune trecerea în revistă a stilurilor
educative. Astfel, se constată că multitudinea climatelor educative se
organizează în jurul a două axe: (1) axa autoritate – liberalism sau
constrângere – permisivitate şi (2) axa dragoste – ostilitate sau
ataşament – respingere.
În primul caz, sunt utilizaţi indicatori care reflectă:
• limitele şi constrângerile impuse de părinţi activităţii
copiilor;
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• responsabilităţile atribuite copiilor;
• modul în care este exercitat controlul parental;
• rigoarea cu care sunt aplicate şi controlate regulile etc.
În cel de-al doilea caz, indicatorii reflectă:
• gradul de angajare a părinţilor în activitatea copilului;
• ajutorul pe care părinţii îl oferă copilului;
• timpul pe care părinţii îl consacră copilului;
• receptivitatea faţă de stările lui emoţionale şi faţă de
nevoile sale.
Majoritatea autorilor, combinând cele două variabile –
controlul parental (1) şi suport parental, (2) – identifică trei modele
funcţionale de acţiune parentală: modelul permisiv, modelul autoritar
şi modelul autorizat. Primul model, cel permisiv, este caracterizat de
nivelul scăzut al controlului, asociat identificării părintelui cu stările
emoţionale ale copilului. Acestuia îi sunt impuse puţine norme de
conduită şi puţine responsabilităţi, iar modul în care răspunde el
aşteptărilor parentale este supus unui control slab. Prin urmare
părinţii se străduiesc să înţeleagă nevoile copilului şi să răspundă
într-un mod adecvat acestor nevoi. Cel de-al doilea model şi anume
modelul autoritar, se caracterizează printr-un nivel înalt al
controlului, însă acestui nivel i se asociază o slabă susţinere a
activităţii copilului, acestuia fiindu-i impuse principii şi reguli de
conduită inviolabile. Valorile pe care părinţii le transmit sistematic
copiilor, sunt: autoritatea, tradiţia, munca, ordinea, disciplina. Şi în
cel de-al treilea model, modelul autorizat (authoritative) – fiind
caracterizat de un control sistematic – îmbină acest control cu un
puternic suport parental. Părinţii formează reguli şi controlează
respectarea lor, însă ei nu impun aceste reguli ci rămân deschişi la
dialoguri verbale cu copiii, explicându-le motivele pentru care
regulile trebuiesc respectate şi situaţiile în care acestea se aplică
stimulând astfel autonomia lor de gândire [3, 8, 9].
Cercetările indică o corelaţie între modelul educativ şi clasa
socială. Astfel, clasele superioare, practică în general un model
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educativ lejer, care permite dezvoltarea liberă a personalităţii copiilor
şi manifestarea autonomiei lor, iar constrângerile educative sunt
slabe. Aflate la polul opus, clasele populare practică un model
educativ caracterizat printr-o atitudine aparent similară celei din
clasele superioare însă diferă de aceasta prin faptul că exprimă mai
degrabă un fel de indiferenţă, absenţa proiectelor educative. Cele mai
multe constrângeri se exercită asupra copiilor din familiile aparţinând
claselor mijlocii, care sunt prin excelenţă adeptele unui ―rigorism‖
educativ. În cadrul acestor familii, copilul este supus de timpuriu
presiunilor, pentru a i se inocula conştiinciozitatea, ordinea,
responsabilitatea, deprinderile legate de curăţenie, ţinută, maniere.
De asemenea activitatea şcolară, ieşirile, viaţa sexuală sunt bine
supravegheate [5, 6].
Prezenţa constrângerilor se face simţitor totuşi în toate clasele
sociale şi în fiecare dintre acestea se manifestă o tendinţă de evoluţie
către permisivitate. Corelaţiile dintre modelul educativ şi clasa
socială sunt însă departe de a fi absolute.
O altă variabilă este structura internă a familiei. Sociologul
francez J. Lautrey, în 1980 (citat de E.Stăciulescu), confirmă ipoteza
dependenţei stilului educativ de modul de structurare a familiei.
Acesta construieşte trei tipuri de familii:
1. familii slab structurate, care prezintă copilului puţine
regularităţi, normale fiind aproape absente;
2. familii cu structură rigidă, care pun copilul în faţa unor
norme a căror aplicare nu admite nici o excepţie;
3. familii cu structură suplă, care fumizează copilului
regularităţi şi norme flexibile, aplicabile in funcţie de situaţie.
Deci, se poate spune că mediul (climatul) familial poate fi
pozitiv sau negativ deci „bun‖ sau „rău‖ şi se interpune ca un filtru
între influenţele educaţionale exercitate de părinţi şi achiziţiile psihocomportamentale realizate la nivelul personalităţii copiilor. Mediul
familial pozitiv favorizează îndeplinirea tuturor funcţiilor cuplului
conjugal şi familial la cote înalte de eficienţă. Aici, „în sânul
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familiei‖, individul este aşteptat, preferat, înţeles, preţuit, respectat, îi
este cerută părerea, sfatul, opinia şi dacă toate acestea la un loc devin
factori motivaţionali, vor duce la creşterea gradului de integrare a
comportamentului său în viaţa şi activitatea familială şi totodată, la
sporirea unităţii şi coeziunii grupului familial. ―Forţele familiale
centralizate‖ vor atrage din ce în ce mai mult pe fiecare membru al
familiei, astfel încât va creşte gradul de stabilitate şi funcţionalitate a
unităţii familiale [10].
Concluzie: prin această prezentare succintă a mediului
familial, se poate observa că familia este primul şi cel mai puternic
mediu în care copilul se socializează, trecând de la starea de
dependenţă la starea de autonomie. De asemenea, se poate
concluziona că influenţa deosebită pe care o exercită mediul familial
asupra comportamentului şi dezvoltării copilului acţionează în dublu
sens. Prin caracterul său stabil şi coerent, familia este un mediu
educogen cu valenţe formative esenţiale pentru dezvoltarea normală
a copilului, însă, în cazul unui mediu carenţat, acesta defavorizează
educaţia copilului, dezvoltarea normală a sa, generând riscul
inadaptării.
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Summary
Self-education is the object of study of various sciences that
study people under various aspects. Self-education ensures the
normal evolution of the personality, capitalizing on all the
possibilities of the people. The person is an imperfect being but can
continually improve. In its original meaning, self-education means
education through oneself. Through self-education people acquire
the consciousness of self-identity, seek for themselves, know
themselves, identify themselves and evaluate themselves. By selfeducation the individual shapes himself on a cognitive, affective,
volitional, attitude plan, builds himself developing his qualities and
correcting his defects.
Ideea autoformării personalității umane nu este nouă, omul
reprezintă ceea ce singur a făurit din propria lui ființă. Îndemnuri de
genul celor: Cunoște-te pe tine însuți!‖, „Creează-te pe tine însuți!‖
au fost formulate cu mii de ani în urmă. O legenda antică compară
omul cu o corabie ingenios construită, pregătită de la natură cu tot ce
îi este necesar pentru o lungă călătorie. Dar această „construcție‖
programată ingenios, spune legenda, deseori își pierde
funcționalitatea, fie din cauza utilizării neraționale, fie dimpotrivă
din lipsă de utilizare. Știința modernă, care reunește peste 40 de
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domenii ce studiază ființa umana sub diferite aspecte, demonstrează
că aproape fiecare om potențial este foarte dotat [12].
Preocupări de autoeducaţie au existat din cele mai vechi
timpuri. S-au elaborat numeroase lucrări care abordează această
temă, dar nu s-a ajuns la un consens privind conţinutul noţiunii de
autoeducaţie datorită legăturii foarte strânse care există între acest
concept şi cele de educaţie, instruire, autoinstruire, educaţie
permanentă. Unii pedagogi consideră autoeducaţia ca fiind
activitatea fiinţei umane desfăşurată în scopul perfecţionării propriei
personalităţi [3] iar alţii munca individuală în scopul automodelării
unor capacităţi intelectuale, a unor sentimente, atitudini şi trăsături
de personalitate [4]. Conform opiniei Stelianei Toma, autoeducaţia
presupune parcurgerea unui proces îndelungat la nivelul sistemului
educativ, la nivelul influenţelor exercitate de ceilalţi şi la nivelul
individului [10]. Conceptul pedagogic de autoeducaţie defineşte o
direcţie principală de evoluţie a educaţiei care vizează
transformarea obiectului în subiect al educaţiei, respectiv a
educatului în educator [5].
Autoeducaţia asigură evoluţia normală a personalităţii
valorificând toate posibilităţile oamenilor. Autoeducaţia este privită
ca o artă dar şi ca o ştiinţă. Omul este o fiinţă imperfectă dar care se
poate perfecţiona continuu. În semnificatia sa originară, autoeducatia
semnifica educatie prin sine insusi.
Prin autoeducație omul dobândește conștiința identității de
sine. Se caută pe sine, se cunoaște, se identifică și se evaluează. Prin
autoeducație individul se modelează pe sine în plan cognitiv, afectiv,
volitiv, atitudinal, se construieste pe sine dezvoltandu-și calitățile și
corectându-și defectele.
Etimolog, termenul de autoeducație vine de la grecescul autos
– sine însuși și latinescul educati – educație, însemnând educația prin
sine însuși. A. Barna declara ca „autoeducatia poate fi definita ca
fiind activitatea ființei umane desfășurată în scopul perfecționării
propriei personalități”. A.G. Kovaleov arată că „autoeducația este o
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activitate conștientă, planificata si sistematica desfășurată de ființa
umana asupra sa, cu scopul autoperfecționării sau formarii noilor
trăsături propriei personalități necesare în prezent și în viitor”.
Paul-Popescu Neveanu în Dictionar de psihologie definește
autoeducația ca „proces de formare a propriei personalității și
conduite conform unor modele și cerințe în baza unor eforturi
personale” [apud. 14].
Autoeducaţia reprezintă o direcţie de evoluţie a activităţii de
formare–dezvoltare a personalităţii umane care implică
transformarea obiectului educaţiei în subiect al educaţiei capabil de
autoevaluare şi autoproiectare pedagogică. Funcţia principală a
autoeducaţiei angajează transformarea obiectului educaţiei în subiect
al educaţiei în urma unui proces care implică valorificarea unui
ansamblu de acţiuni educaţionale proiectate şi realizate permanent la
un nivel calitativ superior, într-o perioadă de timp determinată.
Aceasta presupune:
- (auto)proiectarea – (auto)realizarea unei „educaţii pentru
sine‖;
- autoformarea individualizată (care implică valorificarea
deplină a propriei experienţe , fără interferenţa altor/altei
medieri);
- „autoformarea metacognitivă‖ (care vizează capacitatea de
„a învăţa să înveţi‖/ educabilitate cognitivă independentă de
conţinutul învăţării);
- autoformarea permanentă (care angajează capacitatea de
asumare a sarcinilor centrate asupra propriei formări,
specifice fiecărei vârste) [12].
În definirea conceptului de autoeducație este important de a-l
delimita de alte concepte înrudite:
- Autoeducație – autoinstruire – autoinstruirea desemnează
acțiunea de a învață singur, fără ajutor, fără profesor. A.
Barna (1989) considera ca autoinstruirea sau autodidaxia
desemnează doar un aspect, o latura, o dimensiune a
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autoeducației vizând dobândirea relativ independentă a
cunoștințelor, aspect care, deși foarte important, nu acoperă
în întregime semnificația conceptului de autoeducație [2].
Atunci când educația se înfăptuiește autodeterminat, sub
forma autoeducației, cei doi poli ai acțiunii educaționale –
subiectul și „obiectul‖ – se suprapun, iar obiectul educației
se transformă în subiect al propriei sale formări/deveniri.
Subiectul acțiunii educaționale își (auto)propune scopuri si
obiective, își (auto)organizează activitatea de învățare, își
(auto)evaluează performantele obținute. Autoeducația
înseamnă autodeclanșarea acțiunii de învățare/educare, este o
acțiune a individului asupra lui însuși, astfel încât
autoeducația dobândește următoarele note definitorii: este
conștientă, sistematică, planificată, orientată spre scop,
profund motivată [9, p.38].
Autoeducația vizează toate dimensiunile dezvoltării
personalității. Dacă este vorba despre învățare de cunoștințe,
atunci ea îmbracă forma autoinstruirii (autoinformării), daca
conduce la transformări în sfera de personalitate, atunci
vorbim despre autoformare (morală, estetică, fizică, etc).
Autoeducație – educația permanentă – se afla într-o relație
de complementaritate, în sensul că educația devine
permanentă numai prin autoeducație. Pregătită și stimulată
de educație, autoeducația îi conferă acesteia atributul de
permanentă, pentru ca îi asigura condițiile esențiale (tehnici
de muncă, capacități, deprinderi, motivație, atitudini, etc.).
Rene Maheu opinează, de exemplu, că educaţia permanentă
este „...o dimensiune a vieţii. E o anumită atitudine de
inserţie în real şi nu, pur şi simplu, o pregătire pentru
existenţa activă şi responsabilă” [apud. 6]. Paul Lengrand
vede educaţia permanentă ca o acţiune în stare „să
favorizeze crearea structurilor şi metodelor care să ajute
fiinţa umană, în tot cursul existenţei sale, în procesul
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continuu, de pregătire şi dezvoltare; să pregătească
individul pentru ca acesta să devină cât mai mult propriul
subiect al dezvoltării sale prin intermediul multiplelor forme
de autoinstruire” [7, p.49]. Bertrand Schwartz defineşte
educaţia permanentă ca o „...integrare a actelor
educaţionale într-un veritabil continuu în timp şi spaţiu, prin
jocul unui ansamblu de mijloace (instituţionale, materiale,
umane) care fac posibilă această integrare” [11, p. 53]. În
opinia sa, educaţia nu se limitează la un singur subsistem
educativ, ci înglobează, în perspectivă, toate activităţile
sociale care sunt purtătoare de educaţie: „...ideea de
permanenţă a educaţiei va fi în aşa măsură, încât nu se va
mai vorbi decât de educaţie, noţiunea de permanenţă fiind
inclusă în însăşi ideea de educaţie” [11, pp.53-54]. Pentru
Bogdan Suchodolski, extinderea educaţiei permanente va
determina ca aceasta să devină „...un mijloc de dezvoltare a
nevoilor şi interesului pentru valorile culturale, pentru că ea
corespunde orientării preferinţelor şi inclinaţiilor umane şi
pentru că ea face viaţa noastră mai colorată şi mai
valoroasă” [apud. 6].
Obiectivele generale ale educaţiei permanente au fost
definite de Paul Lengrand [5] în felul următor: a) crearea de
structuri şi metode favorabile formării/dezvoltării
personalităţii umane pe tot parcursul existenţei sale; b)
pregătirea personalităţii umane pentru autoinstruire şi
autoeducaţie [apud. 6].
Autoeducație – independența în activitate – nu se suprapun,
deși independența in activitate exercită o influență pozitivă
asupra formării personalității umane; în același timp, nu
orice activitate independenta este orientata în mod conștient
spre autoperfecționare, sub efectul eforturilor proprii.
Autoeducație – educație – este evident că autoeducația nu se
impune de la sine în plan comportamental ți atitudinal. Ea
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este rodul, efectul educației, ca acțiune externă asupra
individului, între educație și autoeducație existând un raport
de interdependență. Daca educația declanșează transformări
la nivelul personalității umane prin acțiuni întreprinse din
exterior, autoeducația conduce la finalități transformatoare
prin acțiuni autoimpuse, ca expresie a unor aspirații și a unui
efort voluntar. Educația ca „ajutor pentru autoajutor‖ trebuie
să creeze o bază, un fundament informațional și de tehnici de
învățare, un sistem de deprinderi intelectuale și de acțiune
care să permită asumarea de către individ a unor țeluri
autoformative. În același timp, autoeducația nu este o
continuare a educației de tip școlar. Ea reprezintă o
schimbare de raporturi ale ființei umane cu lumea și cu sine
însuși, manifestându-se atunci când acumulările educative
permit individului sa preia inițiativa si responsabilitatea
desăvârșirii sale. autoeducație este un rezultat, o continuare
și o desăvârșire a educației. În egală măsură, autoeducația
transforma educația în educație permanentă [14].
Formarea și desăvârșirea personalității umane este un proces
îndelungat și complex în care cerințele externe, exercitate de factorii
educaționali (familie, scoală, alte instituții, organizații, grupuri
formale sau/si informale) și cele interne se întrepătrund în mod
permanent, schimbându-și rolurile și ponderea în funcție de stadiul
dezvoltării. Transformările care se realizează în pragul adolescenței
determină ca întreaga conduită să fie dirijată din ce în ce mai mult
din interior, să fie autodeterminată. G.W.Allport (1981) arată că în
adolescență se produce acel salt calitativ în dezvoltarea constiinței de
sine care permite și stimulează declanșarea preocupărilor de
autoperfecționare. Aceste transformări îl determină pe adolescent să
se descopere, să se privească cu alți ochi, îl fac să-și îndrepte atenția
spre viitor [apud. 14].
Ca forţe motrice a dezvoltării psihicului uman, autoeducația
propulsează individul spre o etapă superioară într-o interacțiune cu
188

lumea înconjurătoare, spre o nouă treaptă în procesul devenirii sale.
Autoeducându-se individul își deschide noi posibilități de acțiune
asupra lumii înconjuratoare, precum și de autocunoaștere. Prin
transformarea lumii sale interne (aptitudini, idealuri, motivații,
aspirații etc), ființa umană devine capabilă de a-și modifica și
amplifica cerințele față de lumea externă, de a influența chiar și
caracterul relațiilor sale cu lumea înconjurătoare.
Preocupându-se de autoeducație, omul urmărește atât scopuri
sociale cât și individuale, se afirmă nu numai pentru el însuși, ci și
pentru societate. El folosește condițiile create de societate pentru a se
perfecționa și totodată devine astfel mai util societății.
Este cunoscut faptul că omul este cu atât mai om cu cât este
mai ancorat în viața socială, este mai deschis spre colectivitate, cu
cât da și primește mai mult, cu cât este subiectul mai multor relații
sociale, cu cât asimilează sau își însușește prin educație și
autoeducație mai mult din avuția culturală a societății și cu cât dă în
schimb societății din sine însuși.
Conţinutul autoeducaţiei reflectă raporturile dintre activitatea
de formare – dezvoltare şi activitatea autoformare-autodezvoltare a
personalităţii umane, raporturi mediate calitativ prin intermediul
„educaţiei permanente‖. Astfel, „a educa în perspectiva educaţiei
permanente înseamnă, în esenţa, a determina un autentic proces de
autoeducaţie” [10].
Conţinutul autoeducaţiei poate fi analizat din perspectiva
procesului de dezvoltare a personalităţii în diferite etape ale vieţii
[3]. În acest context , autoeducaţia, în calitatea sa de activitate
desfaşurată în scopul perfecţionării propriei personalităţii, are
simultan:
- un caracter subiectiv, reprezentând un produs al educaţiei
superior
proiectată,
organizată,
coordonată,
autoperfecţionată;
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un caracter autoreglator, reprezentând saltul funcţional de la
conexiunea inversă externă (subiect - obiect), la conexiunea
inversă internă (subiect-subiect);
- un caracter corelativ, reprezentând legătura structurală
existenţa între autoinstruire – autoinstruire permanentă –
autoeducaţie – autoeducaţie permanentă;
- un caracter procesual, reprezentând linia de continuitate
dintre etapa auto-educaţiei potenţiale şi etapa autoeducaţiei
reale, posibilă după dobândirea conştiinţei de sine, în jurul
vârstei de 16 ani.
La nivelul sistemului educaţional (şcolar, extraşcolar,
postşcolar) pot fi identificate patru categorii de metode de cultivare a
autoeducaţiei[ 2, 4, 12]:
- metode de autocontrol: autoobservaţie, autoanaliză, introspecţia;
- metode de autostimulare: autoconvingerea, autocomanda,
autocritica, autosugestia, comunicarea prin interacţiune,
exemplul, jocul individual şi colectiv, adoptarea unui model,
portretul, deviza, resemnarea autoexersarea;
- metode de autoconstrângere: autodezaprobarea, autocunoaşterea,
autorenunţarea şi autoeliminarea dintr-un grup, autocomutarea
autorespingerea;
- metode de stimulare a creativităţii: strategii creative de tip
didactic, lectura – scrierea creativă, asocierea de idei, planul
rezumativ, autovaluarea, autoaprobarea şi autoavertismentul.
Autoeducaţia ca împlinire culturală şi morală de sine a omului
ca fiinţă liberă şi creatoare, animată de adevăr, de luciditate şi curaj,
de bine şi frumos, omul se află în faţa uneia dintre cele mai
răscolitoare necesităti spirituale: ‖să aibă conştiinţa că ii lipseşte
ceva, pentru ca să caute a depăşi starea de fapt‖ [apud. 12].
Dimensiuni ale autoeducaţiei ca realizare de sine a omului sunt:
dimensiunea individuală şi dimensiunea socială. În dimensiunea ei
individuală, realizarea de sine se prezintă ca acţiune de dezvoltare a
potenţialului creativ uman şi a a capacităţii omului pentru
-
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autodepăşire, pe seama unui scop de viaţa care să includă simultan și
binele individual şi binele colectiv. În această privinţă autoeducaţia
este în relaţie cu înţelegerea persoanei ca sistem al actualizării de
sine în acitivtate, în conformitate cu propria natură.
Potrivit lui Abraham Harold Maslow, această actualizare se
prezintă în termeni uşor definiţi ca trebuinţă „de a deveni tot mai
mult şi mai mult ceea ce eşti, de a deveni orice eşti capabil să devii”
[apud. 12]. În dimensiunea ei socială realizarea de sine a omului
vizează integrarea în valorile unui sistem social şi adaptarea la
exigenţele comportamentale ce decurg din acestea. Se poate vorbi de
existenţa mai multor componente ale procesului realizării de sine:
autoînvățarea
valorilor
culturii,
legăturile
cu
semenii,
autoperfecţionarea profesională, automodelarea motrică a
comportamentului etc.
Sunt componente intrinseci ale existenţei umane şi ale
autoeducaţiei de înscriere a acesteia că realizarea de sine în firescul
dezvoltării personalităţii omului: să înveţi să traieşti creativ şi cu
inventivitate în armonia valorilor şi în solidaritatea acestora. Prin
această linie de comportament încercăm ca oameni să ne afirmăm
intelectual şi volitiv, prin a da în viaţă maximum din ceea ce putem
să oferim.
Punctul de plecare în procesul de autoeducaţie îl constituie,
după opinia unor pedagogi, cunoaşterea de sine. Înainte de a încerca
să se schimbe, omul trebuie să se cunoască foarte bine, să-şi ştie
limitele. Cine nu acceptă că are limite şi nu şi le cunoaşte, nu se
poate autoeduca. Cunoaşterea calităţilor ne sporeşte încrederea în
forţele proprii, iar cunoaşterea neajunsurilor ne mobilizează pentru
înlăturarea lor.
Cauzele psihologice împart procesul de autoeducaţie în două
perioade: perioada pregătirii pentru autoeducaţie care este vârsta
preşcolară şi vârsta şcolară mică şi perioada autoeducaţiei propriuzise. Unii autori constată încă de la vârsta preşcolară tendinţele de
perfecţionare a mişcărilor, de independenţă şi de acţiune. Sunt
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pedagogi care afirmă că aceste tendinţe sunt baza autoeducaţiei
intelectuale şi îşi au rădăcina în instincte înnăscute cum sunt:
instinctul de explorare, de curiozitate, nevoia de noutate şi de
varietate. Aceşti pedagogi susţin de asemenea, că la această vârstă se
formează deprinderi volitive şi de organizare a activităţii. Pentru ca
deprinderile igienico-sanitare, de autoservire să devină deprinderi
volitive, copiii trebuie să le considere ceva de la sine înţeles şi să le
facă în mod independent. La vârsta şcolară mică, premisele
psihologice ale autoeducaţiei sunt asigurate prin consolidarea
deprinderilor dobândite, formarea deprinderii de a învăţa, cultivarea
disciplinei în activitatea intelectuală şi stimularea reuşitei.
Conform opiniei unor autori, vârsta preadolescenţei este prima
vârstă la care autoeducaţia se poate realiza deoarece atunci apare
capacitatea de autodirijare comportamentală şi de autoreglare a
deciziilor, autocunoaşterea şi autoaprecierea obiectivă. Vârsta
adolescenţei este considerată vârsta autoeducaţiei deoarece acum
sunt evidente preocupările de autoformare conştientă şi un anumit
nivel de autocunoaştere. Printre factorii noi care stimulează procesul
de autoeducaţie sunt amintiţi idealul de viaţă, obligaţiile şcolare,
familiale, sociale, prietenia. La vârsta adultă, necesitatea
autoperfecţionării este cerută de exigenţele, de modificările activităţii
profesionale. Progresele rapide ale ştiinţei şi tehnicii fac necesară
reîmprospătarea periodică a cunoştinţelor şi deprinderilor. La vârsta
a treia, autoeducaţia se referă la diminuarea efectelor legate de
intrarea în statutul de pensionar şi urmăreşte păstrarea sănătăţii fizice
şi psihice pentru o perioadă cât mai îndelungată. [13]
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FACULTATEA LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
THE PARADIGM OF LEARNING THEORIES
Lucia ȘCHIOPU, ph. d., university lecturer
Rezumat
Abilitățile, cunoștințele și competențele intelectuale sunt toate
dobândite prin învățare. Învățarea este procesul de dobândire a
experienței intelectuale, înțelegerea asimilării informațiilor,
formarea gândirii, sferei afective, voinței și, astfel, formarea
sistemului de personalitate. Învățarea a fost abordată în mod diferit
de-a lungul timpului de către oamenii de știință: behavioriștii
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definesc învățarea într-un mod simplist, ca o substituire a stimulilor,
realizată intern, prin formarea temporară a legăturilor între
diferitele centre nervoase și considerând ca principalii factori de
învățare imitația și curiozitatea; cognitiviștii văd învățarea ca
acțiuni, operații mentale, care se realizează prin interiorizarea
acțiunilor reale; constructiviștii definesc învățarea ca formarea
cunoștințelor prin interacțiunea socială.
Education is always contextualized in a social, economical,
political and cultural environment. The main feature of our age is the
rapidity and magnitude of change driven by the explosive growth of
information and communication technologies. The change is
enhanced through learning.
Learning is one of the most complex and fundamental
processes of the human activity. G.H. Bower and E.R. Hilgard
consider learning as an alteration in the behavior being shaped by the
repetitive experiences in certain contexts [1, p. 2]. W. Estes sees
learning as „improvement in task performance- i.e. progress
measured by speed or reduction of errors, toward meeting some
criterion of success‖ and „adjusting to environmental uncertainties‖
[2, p. 4- 7]. Л.Б. Ительсон advocates that learning explicates the
notion of essence, content, conditions and foundation [12, p. 5].
M. Wang, G. Haertel, H. Walberg have emphasized 228
variables (educational, psychological and social factors) which
influence the learning process and have divided them into 6
categories: [9, p. 270]: (1) design and delivery of curriculum and
instruction; (2) state and district governance and education; (3)
classroom practices; (4) student characteristics; (5) school
demographics, culture, climate, policies and practices; (6) home and
community educational contexts.
Learning theories explain how people aquire knowledge,
organize it and reconstruct new blocks of knoweldge and how are
these further transformed in skills and competences. There are
different classifications that try to explain this phenomenon; E. R.
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Hilgard and G. H. Bower consider that theories can be classified into:
1.stimulus-response; 2. cognitive theories [1, p. 10]. R. Iucu and S.E.
Bernat classified learning theories into: behaviorist, cognitivist and
constructivist. I. Neacșu considers that learning theories can be
grouped in: associationism and Pavlovian Conditioning,
behaviorism, gestalt theory, psychosocial model, cognitivism,
operational and dinamic action model [Apud 5, p. 25].
Behaviorist theories describe the processes, practices and acts
through its behaviour [11, pp. 385-386]. The main focus is being
made on the personality using behavioral methods. I. Pavlov defined
learning as a substitution of stimuli, monitored internally through the
formation of short term connections between neural centers; the
pivotal factors to the learning process are the reinforcers, imitation
and student‘s curioisity [12, p. 11]. The principles of behaviorism are
useful to control the discipline and for to handle classroom
management strategies. The behaviorists consider that the new
competences are shaped only through practical activities,
experiments, drills, projects. But, nowadays, the learning process in
the shape of stimulus- response is overcome.
Learning can be: (1.) spontaneous, generated as a consequence
of activities that have other genres of purpose, (2.) deliberate (when
you set aside time and effort specifically to learn) and (3.) by design
or "premeditated" (consciously separates the outside (the lifeworld)
from the inside (the extra effort)). The process of learning can be
shaped with the help of rewards. Rewards can be material, symbolic,
actional, and social in the shape of events or outcomes. They come
after a positive reinforcement being a pleasant effect [3, p. 4].
Reinforcements can be positive and negative. A reward may be the
remark "You are the best student at English"; but "I like how you
have solved the problem in translation," is a positive reinforcement,
which is meant to make the student learn the right way to solve a
situation. Punishment is not a negative reinforcement; it is targeted to
195

eliminate the wrong behavior without explaining to the student what
is wrong and should be avoided further.
In Classical Conditioning the student associates new stimuli
with responses shaping new behaviors triggered by new incentives
[3, p. 8]. In Operant Conditioning learning is shaped through
consequences and reinforcers which reward a consequence in order
to increase the rate of occurrence of the desired response. In order to
shape a behavior must be followed six stages: Precontemplation
(denial or ignorance of the problem); Contemplation (reflecting on
the problem); Preparation (experimentation); Action (direct
involvement); Maintenance (sticking to new behavior); Relapse
(frustration, failure). The following recommendations are suggetsted
for reinforcers:
• Strengthening must be contingent with the behavior it holds. The
reinforcers should be administered immediately after the release of
the desirable behavior.
• Excessive praise is not recommended for behaviors that exceed the
capabilities and abilities of most students in class.
• Students must be aware that reinforcements are consequences of
their behavior. By repeated use reinforcements may lose value.
• Inappropriate behavior for the first time should be ignored and
there should be used warning signals before applying the penalty.
• Potential changes can be made in the physical environment in order
to manage the discipline.
Assessment of learning is generally done through objective
examinations: the student must demonstrate that he knows the
correct answer. The teacher assumes full responsibility for achieving
the learning objectives, creating the environment and reinforcement
system to shape the students‘ assimilation of the new behaviors.
Cognitive theories conclude that human beings are not
„programmed animals‖, which are just responding to external stimuli
[4, p. 3]; behavior is a consequence of thought. In the process of
learning counts a lot the processing system: sensory memory, short
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term and long term memory, encoding, pattern recognition, rehearsal
and withdrawal [8, p. 67]. Cognitivism demands the intuitive
methods, didactic aids, teaching in conformity with age range and
individual peculiarities.
Cognitivism, contrary to behaviorism, seeks to highlight the
internal processes of learning. Cognitive theories give a major role to
the information processing that takes place between stimulus and
response. The student is an active information processing system,
receiving stimuli from the environment, sensing perceptions,
applying information recognition processes, which is then
temporarily stored in the short-term memory, after which the
processed information is stored in the long-term memory. Since the
student must process the reality rather than acquire new observable
behaviors, learning is characterized by a change in the student's
mental structures, the formation of synapses- the juncture of two
neurons (dendrites of one neuron and axon of another cell body). In
the synapse with the help of neurotransmitters are sent the impulses
from one neuron to another and here is how learning occurs viewed
as a neural activity and tremendous account of ―electrical operations‖
i.e. nervous impulses that are sent every second from different
receptors to different sensory areas to be further processed.
The cognitivist approach emphasizes the mental active
commitment of students throughout their learning, the information
being processed, stored, deleted, restrucured, recalled etc [4, pp. 1011]. J. Piaget established the develomental ages: sensorimotor
intelligence (0-2), preoperational (2-7), concrete operations (7-11),
formal operations (11-15) explaining how learning evolves in
humans [4, p. 12]. Therefore, the teacher should use teaching
strategies to help the student in selecting, decoding, organizing,
integrating and accessing the information. The hierarchical
classification of R. Gagné's learning refers to eight types of learning
in which the upper level is the most complex and relies on the
acquisition of the lower ones. The eight types are: 1) learning
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signals; 2) learning stimulus – response; 3) learning by chaining; 4)
learning through verbal associations; 5) learning by discrimination;
6) learning of notions; 7) learning the rules; 8) solving problems.
The transition is made from understanding learning as a
discourse to understanding it as a factor of sustainable intellectual
development. Cognitivist perspective on education emphasizes: the
student's active role in learning; use of memorization strategies,
simple (repetition) or complex (elaboration and organization); the
importance of self-learning in learning; understanding the individual
differences.
The teacher has the role of facilitating learning by designing
and organizing the material, as well as active involvement of
students in authentic learning tasks. The use of intuitive methods
involves the introduction of concrete elements, which give pupils a
good understanding how phenomena occur in reality.
Intuitive methods: demonstration and modeling play a crucial
role in the formation of concepts, on the mechanisms of perception
and representation. The use of teaching materials as concrete support
for learning is closely related to the use of intuitive methods.
Teaching in accordance with the adherence to age and psychoindividual peculiarities starts from taking into account the level of
development of a child and the characteristics generated by the
personality factors.
Marshall's Feedforward designates the set of anticipations that
the teacher builds while facilitating the students' learning process.
Feedforward is the correlation of feedback but it belongs exclusively
to the teacher as an instrument of channeling the didactic discourse
towards a certain purpose. Its formative value is brought to light only
by a didactic process that focuses on reflection, it is built in such a
way that it requires the student to reflect on the information
presented to him, but also allows him to express self-reflection on the
way he receives and exploits the information.
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In order to build a set of useful predictions the appropriate
teaching model is the reflexive model, which promotes the
development of metacognition. Cognitive organizers and explicit
teaching by D. Ausubel proposes a teaching model that opposes
meaningful learning to rote learning. Cognitive organizers are tools
for organizing knowledge. They can take various forms from
conceptual maps, mental scaffolding to speak aloud protocols. The
teaching approach starts from the presentation of the organizers,
continues with the presentation of the tasks and materials to be
taught and completes the strengthening of the cognitive organization.
Constructivist theories define learning as a very sophisticated
process of representation and organization of the information shaped
by the environment. Social-constructivist theory elucidates the fact
that learning is a reflection on the experiences, practices, prediction
of the future goals, choice between several variants, socialization,
integration and finding the meaning of life. Learning is a process of
social mediation in which students build new hierarchy of knowledge
based on their interaction with their cultural and social environment.
Constructivism promotes new teaching methods – student –
centered investigation, anchored learning, cooperative learning,
active learning etc. Cooperative Learning belongs to student –
centered teaching i.e. based on active and interactive training
strategies. The responsibility for own learning is shared between the
teacher and the pupils who become partners in the process of
building knowledge. Constructivism promotes the importance of
social interaction and learning through instructional practices, social
and communication skills, discussion or debates, peer learning,
divergent thinking, exploration of cognitive, metacognitive and
social domains.
Despite
differences,
behaviorism,
cognitivism
and
constructivism can be found on a series of continuums rather than on
tense positions [6]. Learning is varied and it depends on context,
content, goals. D. Jonassen believes that learning is not about the
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transmission of knowledge but the communcation of ideas by
improving the clarity of the message. According to D. Jonassen,
―behavioral and cognitive theories concentrate on the individual as
the medium of learning; learning is a process of meaning making;
learning is a focus on the social nature of the meaning making
process; a process of social negotiation; social-dialogical process; a
major outcome of learning is our identity formation [6, pp. ix- x].
Therefore the most appropriate educational model in school
environments lies between cognitivism and constructivism which
does not neglect the behaviorist approach ensuring educational
network interconnection.
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BENEFITS OF PEDAGOGICALLY SOUND HOMEWORK
Oxana GOLUBOVSCHI, university lecturer
Oxana POSTICA, English Teacher
Teaching Degree I, “Traian” lyceum
Rezumat
Scopul acestui articol este de a convinge profesorii de
limba engleză ca limbă străină (EFL) că temele pentru acasă sunt
într-adevăr benefice, prezentând mai multe exemple de sarcini de
înaltă calitate. Argumentul este că nu timpul petrecut pentru
pregătirea temelor pentru acasă contează în învăţarea limbilor
străine, ci, mai degrabă, tipurile de sarcini - probabil diferite de
activităţile tradiţionale, care fac învăţarea mai eficientă.
The purpose of this article is to convince English teachers
and teacher trainers that homework is indeed beneficial. The
argument here is that it is not the time spent on homework that
matters in early foreign-language instruction, but rather the
types of homework assignments that make learning more
meaningful [2, p. 448]. There is a need for tangible ideas and
discussion among teachers concerning homework, especially in
countries where English language instruction is limited to two
or three lessons a week. Adjusting our attitude about what
constitutes productive homework might bring change in the
classroom and learners' relationships to homework.
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A lot of positive visions of homework stick to pedagogical
principles, which are based on what learners want from
homework and what teachers think to be important:
• There needs to be a determination, even if the purpose
is for homework to be used in class practice (as communicative
language teaching might attest).
• An emphasis on learning is more important, and sharing
strategies plays a great role [5, p. 1050].
• Homework should convey to different situations, through
letting learners choose a new context.
• Components of self-determination are essential to
motivation; when learners choose strategies and topics [5, p.
1051].
Five features of good homework identified by Vatterott [7,
p. 11] are: (1) purpose, (2) efficiency, (3) ownership,(4)
competence, and (5) aesthetic appeal. When teachers give
homework, it is of utmost importance that they think about its
purposefulness, consider how well it encourages learners to
become self-directed [3, p. 202], and listen to learners' wishes
[6, p. 75] With this goal, we would like to supply what we
consider a healthy approach to homework from two
perspectives: those of a teacher trainer and learners.
EFL instruction begins in the second grade In the
Republic of Moldova for two or three 45-minute lessons a week
and continues like this until learners are finished with
secondary school, at the age of 16. In some private schools
especially at primary level the English-language teacher is the
main classroom instructor who teaches the majority of
subjects. In this case, the teacher is in charge of all the
homework the learners receive and can prioritize and adapt as
necessary. Frequently, however, children go to a specialist
teacher for subjects such as English or Arts and Crafts. This
process makes discourse about homework more difficult to
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correlate because each teacher finds his or her subject important
and may or may not be aware of the learners' workloads.
Furthermore, subject-specialist teachers cannot simply finish
an English lesson in the subsequent lesson because the
English lesson is over. Thus, subject-specialist teachers might
do well to have a general homework policy or routine to let
learners know what has to be done on which days. Following
this routine also is less time-consuming than always
explaining new homework tasks; we have seen teachers take
up to 15 minutes to explain homework.
This type of routine does not mean that every assignment
has to be the same, but it does allow learners the comfort of
knowing that certain days are homework free. Although some
teachers may prefer assigning homework spontaneously,
planning homework has the benefit of making it more thoughtout, even if the particular assignment has to be left for another
day.
We have overheard three main comments by teachers of
in-service courses as to why they assign homework:
1. Teachers want learners to get into the habit of
keeping in touch with the content of lessons between class
periods, promoting the idea of repetition and rehearsal.
2. Teachers want to encourage learners to become
independent learners, to organize their studying and learn how
to learn.
3. Teachers need more time than they have in class and
are often unable to finish everything they had planned.
It seems that the first two aims could be merged into one,
making it possible for teachers to assign homework that enables
students to keep in touch with the lesson and learn to learn.
This approach contains aspects of differentiated
instruction, as activities can match individual needs [3, p. 205],
while at the same time helping learners develop a repertoire of
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language-learning and rehearsal strategies. As Chang et al. [5, p.
1059] mention, adults can better self-direct and focus on what
they need for homework, but children and adolescents need more
training and guidance.
Common assignments such as completing a gap fill, a
word search, or a crossword puzzle have little place as
homework assignments unless they have a purpose such as
transferring to the lesson or supporting learning-to-learn
objectives. In addition, homework assignments should not just be
collected - the teacher should ask the learners how they went
about the exercise or what they did when they had a problem and
kind of got stuck.
Considering the comment above, teachers should think
about the fairness of having some learners complete what was
started in class at home, while others either get to advance in
the language or do not get additional homework. This might
help to bridge the gap and give weaker students a chance to
catch up, but often it is slower students, not weaker students,
who get this take hometask. Thus it may be better to have an
"everybody has homework" policy with different tasks for
different learners than an "only some students have homework"
policy.
Learners themselves, especially older ones, have opinions
about homework, and luckily, at times their voices have been
heard. EFL learners, especially the younger ones, may not have
had the chance to formulate what they think is worthwhile. Yet
perhaps their voices are represented in Cushman's [6, p. 77]
article on student views of homework. The following four
suggestions from teenagers in Cushman's study support selfdirected learning [3, p. 206] and purposeful instruction. The
student suggestions are followed by possible assignments in the
EFL classroom.
1. Self-created homework task
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After presenting new classroom material, teachers often
assign students a set of questions to answer for homework. As an
alternative, the teacher asks students to create their own
"homework task that follows up on this material" and to explain
their task choice in class [6, p. 77].
With older learners, this can be done exactly as
explained. When starting a new unit on travelling around the
United States, for example, learners can individually decide to
make a mind map, go through the textbook unit and list anything
they are unfamiliar with, or write a set of questions. Important
here is not which exact language features are written down, but
rather the discussion in class about the method used to select their
own homework and the results. With younger learners,
something more concrete is recommended. For example, when
starting a unit on the five senses, the teacher has learners go
through the unit and make some sort of matrix for homework.
They might decide to have each of the five senses as a category,
or they may decide to have parts of speech as categories, but in
class learners can look at each other's matrices and even guess the
categories. Offering two ideas such as (1) create a mind map or
(2) write a list of questions or vocabulary items they want to
know also achieves the objective of preparing for a topic.
2. Memory tricks
Teachers often fall back on having students memorize a list
of facts for homework and then testing them on it later. As an
alternative, the teacher asks "each student to share with the
class a memorization trick, that works with one item on this list"
[6, p. 77]. Asking students how they remember a certain word or
set of words and having them share the technique provides
learners with different access points to new language and can
focus on comprehension, spelling, or simple identification. These
learning strategies can also be recorded in a portfolio. After a few
lessons of sharing, learners can try a different technique they
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heard about from someone else, then report back on the technique
in class and record their experience with it in the portfolio. This
step can soon be part of a weekly routine. With younger learners,
teachers may want to practice a few techniques in class and then
share which ones worked for whom and with which adaptations.
Granted, some of these discussions may be better off held in the
local language, as this is meaningful use of the native tongue [4,
p. 29]
3. Student-initiated questions and explanations
Another common homework assignment is having
students read a text and then giving them questions to
determine whether
they read it. Another option would be to ask students "to
write down two or three questions" they have after they have read
the text [6, p. 77]. Likewise, when teachers want to determine
whether students understand a main concept, instead of having
them fill out a worksheet, teachers can have students
"demonstrate the concept for the class in small groups, using
any medium" [6, p. 77].
The underlying idea of both these learner suggestions is
that this homework can be used in class. In the same way, EFL
learners can do any of the following homework assignments:
• Write questions they have after reading a text. They
may need support such as teacher-provided sentence starters
(e.g., Why did and ….?)
These questions can be shared in small groups in the
following class or used for a quizzing activity.
• Write Two True and one False statements on slips of
paper to engage each other to listen attentively in the next lesson.
• Write a gap fill or short summary of a text to share with a
partner.
These are simple activities that can be assigned from one
class to the next and be supported by projects. For instance, for a
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lexical set based on the topic of animals, learners have the task
of working on a poster or placemat about one particular
animal. Each time they add something new, using the language
practiced in class. After a few weeks, the posters are presented in
small groups in class and displayed around the classroom or
school.
4. Transferring learning
Math teachers will often assign several word problems that
involve a certain procedure to help students understand how the
procedure relates to different situations. Instead, teachers can "ask
small groups to choose one-word problem that applies this procedure
in a real-world situation, solve it, and present it to the class" [6, p.77].
As in suggestions 1, 2, and 3, appreciating the fruits of
homework labor in class is of utmost importance. Another idea
here is transfer - how to help learners transfer what they are using,
as this example from math implies. For instance, in a unit where
linking words are one of the main language aims (even with
simple words such as and and but), learners can be given the target
vocabulary and be asked to write a short text using the words in a
situation unrelated to the topic treated in class (for example, if the
topic was "food" then assign the topic "animals" for the
assignment). In this same way, as with the animal poster
described above, if the unit is on animals, then the poster could
be about something else - a robot, for example- where certain
structures and language are certainly transferrable ("It has___").
Finally, if the language structure - for example homework
learners can make a list of other situations where the same
language structure is likely to be used - for example, "Would you
like to dance?"
In contrast to some researchers' views, our opinion is that
homework does matter, as it engages and motivates students and
helps them to become better learners [7, p.13]. Until conclusive
evidence is found about when to start assigning homework and
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how much to give, perhaps the best thing teachers can do is to
take a healthy look at their own practices and ask themselves if
they are serving the needs of their learners and if their homework
principles reflect good teaching principles. Furthermore, if we do
not want learners to have maladaptive homework practices [1,
p.449] and we want them to become self-regulated learners, then
the ideas presented in this article can contribute to good habits,
strategy-building, and the idea of learning for a reason- not just at
desks and for a teacher.
There are many perspectives that have not been treated
in this article, such as those of different learner types and
learners who do not have the support of the home environment.
Homework does not have to vary as much as is described in
this article; it can be as simple as assigning word lists or
flashcards every week. The important thing is integrating
various ways of working with students that are tried or
explained in class and practiced at home, then reflected upon
in class. Personal feeling as a mother, as a teacher, and as a
teacher trainer tells that it is not the routine of homework that
is important, but the learner engagement involved in doing it.
Ensuring engagement takes careful thought and planning on
the part of the teacher. Creating engaging homework
assignments can lead to good routines and habits on the part of
the learner and teacher.
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RECEIVED PRONUNCIATION AND GENERAL AMERICAN
STANDARDS OF ENGLISH
Olimpia CARACAȘ, university lecturer
Rezumat
Acest articol scoate ȋn evidențǎ unele aspecte de pronunție a
vocalelor, inclusiv diftongilor în engleza britanicǎ (RP) și engleza
americanǎ (GA). Problema fundamentalǎ a pronunției engleze stǎ în
vocalizmul ei și în valorile vocalelor și ale diftongilor.
It has long been believed that RP is a social marker, a prestige
accent of an Englishman [8, p. 39]. In the nineteenth century
―received‖ was understood in the sense of ―accepted in the best
society‖. The speech of aristocracy and the court phonetically was that
of the London area. Then it lost its local characteristics and was
finally fixed as a ruling-class accent, often referred to as ―King's
English‖. It was also the accent taught at public schools. With the
spread of education cultured people not belonging, to, the upper
classes were eager to modify their accent in the direction of social
standards.
We may definitely state now that RP is a genuinely regionless
accent within Britain; i.e. if speakers have it you cannot tell which
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area of Britain they come from; which is not the case for any other
type of British accents.
It is fair to mention, however, that only 3-5 per cent of the
population of England speak RP. British phoneticians estimate that
nowadays RP is not homogeneous [3, p. 23].
A.C. Gimson suggests that it is convenient to distinguish three
main types within it: ―the conservative RP forms, used by the older
generation, and, traditionally, by certain profession or social groups;
the general RP forms, most commonly in use and typified by the
pronunciation adopted by the BBC, and the advanced RP forms,
mainly used by young people of exclusive social groups – mostly of
the upper classes, but also for prestige value, in certain professional
circles‖ [2, p. 88].
As was stated above, changes in the standard may be traced in
the speech of the younger generation of native RP speakers. These
changes may affect all the features of articulation of vowel and
consonant phonemes and also the prosodic system of the language.
Considerable changes are observed in the sound system of the
present-day English, which are most remarkable since the well-known
Great Vowel Shift in the Middle English period of the language
development. The most perceptible and stable changes are described
in the works of British linguists and have been investigated by
Russian phoneticians. The RP of recent years is characterized by a
greater amount of permissible variants compared to the ―classical‖
type of RP described by D. Jones, L. Armstrong, I. Ward [4, p. 11].
The phenomenon is significant both from the theoretical and
practical viewpoint. The variability concerns mainly vowels. Most of
English vowels have undergone definite qualitative changes. The
newly appeared variants exhibit different stability and range.
The qualitative distinctions manifest new allophonic
realizations of the vowel phonemes. Ch. Barber comes to the
conclusion that a definite trend towards centralization is observed in
the quality of English vowels at present [1, p. 79].
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According to the stability of articulation long vowels [i:], [u:]
have become diphthongized and are often called diphthongoids; the
organs of speech slightly change their articulation by the very end of
pronunciation, becoming more fronted. Ch. Barber tries to draw a
parallel with the Great Vowel Shift which took place in Middle
English, where diphthongization was just one part of a complete
change of pattern in the long vowels.
There is a tendency for some of the existing diphthongs to be
smoothed out, to become shorter, so that they are more like pure
vowels. This is very often the case with [ei], particularly in the word
final position, where the glide is very slight: [tB‘deP], [seP], [meP].
Diphthongs [aP], [aM] are subject to a smoothing process where
they are followed by the neutral sound [B]:
Conservative RP: [taMB], [faPB]
General RP: [taB], [faB]
Advanced RP: [tL:], [fL:]
Also, diphthongs [AB], [MB] tend to be levelled to [A:]. Thus,
the pronunciation of (the words pore, poor is varied like this:
older speakers: [pAB], [pMB]
middle-aged speakers: [pA:], [pMB]
younger speakers: [pA:], [pA:]
It should be mentioned, however, that this tendency does not
concern the diphthong [PB] when it is final. The prominence and
length shift to the glide, this final quality often being near to [D]: dear
[dPB] – [dPD]
According to the horizontal and vertical movements of the
tongue very striking changes occur in the vowel quality affected by
the horizontal movements of the tongue. In fact, the general tendency
is marked by the centering of both front and back vowels:
a.the nuclei of [aP], [aM] tend to be more back, especially in the
male variant of the pronunciation;
b. the vowel phoneme [I] is often replaced by [L] by younger
speakers: [hIv] – [hLv], [Ind] – [and];
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c.the nucleus of the diphthong [FM] varies considerably,
ranging from [oM] among conservative speakers to [FM] among
advanced ones:
Conservative RP: [soM], [foMn], [noMt].
Advanced RP: [sFM], [fFMn], [nFMt].
This tendency is so strong that the transcription symbol has
been recently changed in many British books: [oM] – [FM].
d) Back-advanced vowels [D], [M] are considerably fronted in
the advanced RP: but [bDt] – [bBt], good [gMd] – [gBd].
It should be mentioned here that there is a tendency for all short
vowels to be made nearer the centre of the mouth, that is to move
towards [B], especially in unstressed position: honest [‘OnPst] –
[‘OnBst] [8, p. 47].
Thus, the horizontal changes in vowel quality may be listed like
this:
Centering of short vowels;
More back pronunciation of the nuclei of diphthongs: [aP] –
[LP], [aM] – [LM].
More advanced pronunciation of the diphthong: [oM] – [FM].
More fronted pronunciation of the diphthongoids: [i:] – [i(j)],
[u] – [u(w)].
Vertical changes in vowels may be traced in [e] and [A:] which
tend to be closer in advanced RP. It has also been stated above that the
nuclei of diphthongs [eP], [KB], [AB], [MB] become more open when
these phonemes are being levelled, particularly the diphthong [KB],
which is characterized by a great opening of the first element: careful
[‘kKBfMl] – [‘kK: fMl]. The first element of the diphthong [MB] can
be lowered considerably. Thus, several words with [MB] are given a
shade [AB] pronunciation by some advanced RP speakers: poor, sure
[pMB, EMB] – [pAB, EAB].
The American variant of English has been very thoroughly
described by many prominent scholars in the USA. In this article,
however, we shall try to follow the conception introduced by G. L.
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Trager in his sociolinguistic approach to the treatment of
contemporary speech situation in America [6, p. 396].
The sociolinguistic situation in the United States is very
complicated. It is moulded by certain linguistic, cultural, historic,
demographic, geographic, political and other factors.
Generally speaking, the situation in the USA may be
characterized as exoglossic, i.e. having several languages on the same
territory, the balance being in favour of American English.
It is true, of course, that the formation of the American Standard
underwent the influence of minorities' languages, but its starting point
was the English language of the early 17th century.
American English shows a lesser degree of dialect than British
English due to some historical factors: the existence of Standard
English when first English settlers came to America, the high mobility
of population, internal migrations of different communities and so on.
As regards pronunciation, however, it is not at all homogeneous.
There are certain varieties of educated American speech. In the USA
three main types of cultivated speech are recognized: The Eastern
type, the Southern type and Western or General American.
There is no strict division of vowels into long and short in GA,
though some American phoneticians suggest that certain GA vowels
are tense and likely to be accompanied by relative length: [i] in seat,
[u] in pool.
They also admit that a slight rise in tongue position during the
pronunciation of tense vowels leads to a diphthongal quality of tense
vowels which contrasts to a monophthongal quality of lax vowels.
Classification of vowels according to the stability of articulation
is the most controversial subject in GA. Some diphthongs are treated
in GA as biphonemic combinations. The inventory of GA diphthongs
varies from three to twelve phonemes. Following D. A. Shakhbagova,
we distinguish here five diphthongs in GA: [eP], [aP], [AP], [aM],
[oM] [5, p. 26].
Another very important feature that causes different
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interpretations of diphthongs and vowel length in GA is the
pronunciation of [r] sound between a vowel and a consonant or
between a vowel and a silence: turn [tF: rn], bird [bF: rd], star [stL: r].
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METODE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE ÎN PREDAREA
LIMBII ENGLEZE
Lilia HERŢA, university lecturer
Oxana POSTICA, English Teacher
Teaching Degree I, „Traian” lyceum
Summary
Modern teaching methods provide an alternative to traditional
formulas by offering other methodological and instrumental options
that enrich the evaluative practice. In the learning process, teaching,
learning and evaluation is done with the help of important elements
that are closely linked, thus ensuring a coherent and beneficial
deployment of these processes. In the practice of teaching English,
there are a variety of methods that have been and are being used,
some more efficient, others less effective. Each method has its
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advantages and disadvantages and, in the end, most teachers use a
combination of several methods, getting the best out of each.
Predarea limbilor străine nu este deloc un domeniu modern,
deși acest fenomen a luat amploare în secolul XX, când nevoia de a
comunica a devenit tot mai pregnantă.
Dar predarea limbilor străine a apărut încă din secolul al XVIIlea când latina și greaca veche au început să fie studiate în școală,
deși scopul nu era acela de a comunica în cele două limbi, ci era doar
studiu de dragul studiului, pentru a crește abilitățile intelectuale ale
cărturarilor. Nici latina, nici greaca veche nu erau limbi vii, fiind
folosite efectiv pentru a comunicarea interstatală, deși latina a avut o
perioadă în care a funcționat ca limbă a documentelor legislative și
chiar și a comerțului, iar învățarea se făcea prin citirea textelor
clasice și prin traducerea acestora [1, p. 43].
În termeni generali, metoda este cea care conturează întregul
demers de proiectare şi realizare a acţiunii evaluative, de la stabilirea
obiectivelor de evaluare şi până la construirea şi aplicarea
instrumentelor de evaluare prin care intenţionăm să obţinem
informaţiile necesare şi importante pentru scopurile propuse.
În ceea ce priveşte metodele moderne de predare, acestea
asigură o alternativă la formulele tradiţionale, oferind alte opţiuni
metodologice şi instrumentale care îmbogățesc practica evaluativă.
În cadrul procesului de învăţare, activitatea de predare –
învăţare – evaluare se realizează cu ajutorul unor elemente
importante care se află în strânsă legătură, asigurând astfel o
desfăşurare coerentă şi benefică a acestor procese. În practica
predării limbii engleze există o multitudine de metode, care, au fost
şi, sunt folosite, unele mai eficiente, altele mai puţin eficiente. Putem
spune că fiecare metodă are avantajele și dezavantajele ei și, în final,
majoritatea profesorilor folosesc o combinație de mai multe metode,
luând ce e mai bun de la fiecare dintre ele.

215

Dintre cele metode tradiţionale ne-am oprit la metoda
traducerii (Grammar Translation Method), cea mai populară dintre
cele tradiţionale, chiar dacă foarte controversată, metoda audiolinguală (Audio-lingual Method) şi Prezentare, Practică,
Producere (Presentation, Practice, Production).
Metodele moderne alese sunt mai numeroase, lucru explicabil
prin varietatea profesorilor ce predau limba engleză şi teritoriilor
unde aceasta se predă, ceea ce face ca didactica limbii engleze să
beneficieze de experienţe vaste în acest sens şi discuţii valoroase.
Aşadar, ne-am oprit la metoda directă (The Direct Method), Calea
tăcerii (The Silent Way), Suggestopedia, Învăţarea limbii în
comunitate (Community Language Learning) [2, pp. 67-68].
1. Metode tradiţionale
Metoda Clasică – Metoda traducerii (Grammar Translation
Method)
Această metodă presupune învățarea unei limbi străine prin
predarea structurilor gramaticale, care apoi se fixează prin exerciții
de gramatică și vocabular și prin traducerea de texte.
Această metodă era, și încă este, considerată de mulți ca fiind
simplă și eficientă.
Deși multe voci se pronunță complet împotriva acestei metode,
are și ea avantajele ei și, sunt aproape sigură că, dacă ar fi sinceri,
mulți dintre profesori ar prefera-o celor mai moderne, pentru că ea
este foarte ușor de aplicat.
Însă este evident că ea nu poate fi aplicată pe tot parcursul
unei lecții și în niciun caz nu ar trebui să fie preponderentă Avantajul
acestei metode este că face ca lucrurile să fie clare și foarte
structurate. Ceea ce poate ajuta atât trainerul, cât și cursanții, mai
ales dacă sunt firi logice.
Ea se pretează cel mai bine pentru începători: este mai
eficientă decât alte metode de predare, mai ales din perspectiva
timpului, fiind mai rapidă. În sensul că, prin traducerea efectivă a
cuvintelor de către profesor, cursanților, se economisește timp.
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Un alt avantaj al metodei clasice este că ora de curs are o
anumită structură, informația este prezentată într-o anumită ordine,
stabilită de profesor și există foarte puține schimbări de situație. Deci
profesorul poate oferi anumite explicații așa cum consideră că este
necesar, când consideră că este necesar, ceea ce face ca lecția să nu
devieze de la tema/subiectul propus.
În final, prin studiul gramaticii, profesorul va oferi cursanților
reguli și structuri pe care aceștia să le folosească ulterior, pe care să
le aplice după cum doresc. Ceea ce le oferă versatilitate.
Probleme intervin însă când ne uităm la dezavantajele pentru
cursanți: ei vor avea multe cunoștințe teoretice, dar această metodă
se bazează, în primul rând, pe înțelegerea mesajului și foarte puțin,
spre deloc, pe producerea de mesaje în limba țintă. Ceea ce e un
rezultat normal, din moment ce cursanții nu sunt încurajați să
comunice în limba țintă.
Un alt dezavantaj este acela că, la nivel de vocabular, procesul
este un pic forțat. În mod normal, în limba maternă, un copil învață
cuvinte noi prin experimentare, prin asociere cu viața reală, el vede
mingea înainte de a ști cum se numește. Metoda clasică nu
încurajează învățarea experimentală. Nu se folosesc imagini sau
asocieri pentru a acumula noțiuni noi de vocabular, ceea ce poate
îngreuna procesul de învățare.
În final, unul dintre cele mai mari dezavantaje ale metodei
traducerii este faptul că aceasta nu este ancorată în realitate. Ea se
bazează, mai ales, pe traducerea unor texte literare, nu pe recrearea în
spațiul clasei a unor situații de viață. Ceea ce face ca textele să fie
complet „nefolositoare‖, din cauza faptului că ele nu se pot aplica în
viața de zi cu zi.
Metoda audio-linguală (The Audio-Lingual Method)
S-a dezvoltat în SUA în timpul celui de-al doilea război
mondial. Principalul obiectiv este acela ca studenţii să înveţe să
folosească limba într-un mod comunicativ, în mod automat.
Vocabularul şi gramatica sunt prezentate sub forma unor dialoguri,
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care sunt învăţate prin repetiţie şi imitaţie. Gramatica este predată în
mod inductiv. Exerciţiile care dezvoltă capacitatea de receptare a
mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt bazate pe
activităţile comunicative. Tehnicile folosite sunt: dialoguri, jocuri de
rol, repetiţii, exerciţii de gramatică şi vocabular. Limba maternă a
studenţilor nu este folosită.
Profesorul este cel care controlează studenţii şi cel care le oferă
modelul de limbaj, studenţii fiind imitatori ai acestui model. Există
interacţiune şi între profesor şi studenţi, dar şi între studenţi. Erorile
studenţilor nu sunt considerate esenţiale. Evaluarea este orală.
Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice,
Production) Aceasta este varianta britanică a metodei audio-linguale
şi se constituie din trei etape [5, p. 32].
În prima etapă profesorul introduce elementele de limbaj ce
trebuie asimilate. Studenţii exersează folosind tehnici de reproducere
şi repetiţie. A treia etapă se referă la folosirea limbajului prezentat şi
asimilat într-un mod original şi autentic de către studenți. La fel ca şi
în cazul metodei audio-linguale, vocabularul şi gramatica sunt
predate inductiv. Comunicarea primează, limba maternă nefiind
folosită. Modelul este profesorul, acesta fiind cel care coordonează
activitatea.
Pentru că este o metodă bazată pe comunicare şi evaluarea se
face tot în acest fel.
2. Metode moderne
Metoda Comunicativă (Communicative language method)
Aici terminologia ne joacă puțin feste, pentru că este vorba
mai degrabă de o abordare decât de o metodă. Este mai degrabă o
poziție teoretică cu privire la natura limbii și la predarea, respectiv
învățarea acesteia.
Principalul obiectiv este fluenţa studenţilor. Se pune accent pe
comunicarea „reală‖ [3, p. 189]. Toate cele patru dimensiuni ale
predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală,
capacitatea de receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a
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mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Gramatica este
învăţată prin practică.
Limba maternă a studenţilor nu este folosită. Tehnicile folosite
sunt: discuţii, dezbateri, jocuri de rol, activităţi comunicative scrise,
drama etc.
Principalul avantaj al metodei comunicative este acela că ea se
axează pe toate competențele lingvistice (citit, scris, discurs,
ascultare), nu doar pe gramatică.
În loc de memorarea unor reguli gramaticale și a unui
vocabular izolat, se prezintă o limbă contextualizată și se pune accent
pe dezvoltarea abilităților lingvistice din toate ariile, prin diferite
activități precum discuţii, dezbateri, jocuri de rol, activităţi de
comunicare scrise, chiar și teatru.
În acest caz profesorul devine mai degrabă un facilitator şi un
manager al activităţii cursanților, dar şi un partener al acestora.
De cealaltă parte, unul dintre dezavantajele pentru studenţi
este acela că această metodă nu este foarte structurată, iar explicațiile
pot chiar lipsi și de aceea există riscul ca unii studenţi să deprindă
eronat anumite elemente de limbă, pe care ulterior va fi mai greu să
le schimbe.
Întrucât aceasta este o metodă bazată foarte mult pe
comunicarea orală, cei mai timizi s-ar putea să nu se simtă în largul
lor și să le fie greu să facă anumite activități [3, p. 91].
Metoda directă (The Direct Method)
Inventatorul metodei este C. Berlitz. Principalul obiectiv al
acesteia este acela de a învăţa studenţii să comunice într-o limbă
străină. Nu este admisă traducerea, profesorul folosindu-se de lumea
reală, imagini, pantomimă, pentru a sugera sensul. Limba maternă nu
este folosită deloc. Gramatica este predată inductiv.
Studenţii exersează vocabularul în context. Toate cele patru
dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de
exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului oral,
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capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare
scrisă.
Tehnicile folosite sunt: conversaţia, citirea cu voce tare,
exerciţii, compuneri, repetiţii. Rolul profesorului este acela de a fi
partener al studentului. Interacţiunea are loc între profesor şi
studenţi, dar şi între studenţi şi studenţi [5, p. 75].
Calea Tacerii (The silient way)
Este o metodă introdusă de C. Gattengo, principiul de bază
atestând faptul că predarea trebuie subordonată învăţării.
Studenţii au un rol activ, fiind responsabili de propria lor
învăţare. Aceştia exersează mult, principalele domenii pe care se
pune accent fiind pronunţia şi gramatica.
Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate:
capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului
oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de
exprimare scrisă.
Limba nativă este folosită doar atunci când este necesar. Rolul
profesorului este acela de a ajuta studenţii. Profesorul este tăcut, dar
foarte activ; vorbeşte doar pentru a da anumite sugestii. Există
interacţiune între studenţi. Greşelile sunt considerate ca fiind
normale; studenţii sunt încurajaţi să se autocorecteze. Se pune
accentul pe evaluarea continuă [4, p. 96].
Suggestopedia
Inventatorul metodei este G. Lozanov. Metoda consta în
aplicarea studiului sugestiei în pedagogie, dezvoltată cu scopul de a
ajuta studenţii să depăşească barierele învăţării. Principalul obiectiv
este de a accelera procesul învăţării folosind puterile mentale.
Studenţii stau cât de confortabil posibil (scaune moi, muzică, o
atmosferă plăcută). Ei primesc noi nume şi noi ocupaţii, de-a lungul
cursului creându-şi chiar noi biografii. Sunt două stadii ale lecţiei:
una receptivă şi una activă.
Studenţii participă la diferite activităţi: citesc, interpretează
dialoguri, exersează diverse jocuri, dramatizări. Elementele pe care
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se pune accent sunt vocabularul, capacitatea de exprimare orală,
capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare
scrisă. Gramatica nu este considerată ca fiind foarte importantă.
Limba maternă a studenților este folosită dacă e necesar. Greşelile nu
sunt corectate imediat, accentul fiind pe fluenţă [5, p. 76].
Învăţarea limbii în comunitate (Community Language
Learning)
Metoda provine din consilierea în domeniul învăţării,
dezvoltată de C.A. Curran, care vede profesorii drept consilieri
lingvistici. Principalele obiective sunt învăţarea limbii într-un mod
comunicativ şi învăţarea despre propria învăţare.
Se pune accent pe comunicare, dezvoltarea pronunţiei, a
capacităţii de receptare a mesajului oral, capacităţii de receptare a
mesajului scris, precum şi discutarea unor elemente de gramatică.
Limba nativă a studenților este folosită pentru ca aceştia să se
simtă în siguranţă. Interacţiunea are loc atât între profesor şi studenți,
cât şi între studenți. Rolul profesorului este asemănător cu acela al
unui consilier care sprijină studenții şi îi încurajează. Greşelile sunt
corectate de către profesor. Evaluarea constă într-un test oral sau
scris, la finalul cursului [5, p. 78].
Avantajele metodelor tradiţionale constau în faptul că asigură
cunoştinţe solide de gramatică şi vocabular, dezvoltă capacităţile de
exprimare scrisă. Se pune accentul pe cultura şi literatura străină,
care sunt aprofundate.
Profesorul are un mai mare control al clasei decât în cazul
metodelor moderne. Metodele moderne sunt preferate, datorită
eficacităţii lor sporite în ceea ce priveşte comunicarea, dezvoltânduse capacitatea de exprimare orală. Alte avantaje ale acestora ar fi
faptul că interacţiunea între profesor şi studenți şi între studenți şi
studenți este sporită.
De asemenea sunt metode bazate pe joc, ceea ce le face mai
plăcute, motivaţia studenţilor crescând. Se creează, astfel, noi
oportunităţi pentru dezvoltarea limbajului şi folosirea lui în
221

comunicare. Concluzia finală este aceea că metodele tradiţionale
coexistă cu cele moderne în predarea limbii engleze, fiecare având
avantajele ei si elemente ce pot fi oricând folosite cu succes.
Bibliografie
1. APR Howatt, A History of English Language Teaching, Oxford
University Press, Oxford, 1984.
2. Harmer, Jeremy, The Practictice of English Language Teaching,
Pearson Education Limited, 2001.
3. Larsen-Freeman, Diane, Techniques and Principles in Language
Teaching, Oxford University, Oxford, 1986.
4. Scrivener, Jim, Learning teaching, Macmillan Publishers Limited,
UK , 2005.
5. Vizental, Adriana, Metodica predării Limbii Engleze, Editura
Polirom, Iaşi, 2008.
THE LITERARY TEXT AS A VALUABLE RESOURCE IN
THE LANGUAGE CLASSROOM
Lilia PETRICIUC, university lecturer
Rezumat
Scopul articolului este de a accentua importanţa
reintroducerii textului literar, extrem de marginalizat de către
abordarea comunicativ-acţională, la orele de limbă engleză.
Actualmente, marea majoritate a manualelor de limbă străină,
utilizate la nivel naţional şi international, prezintă o carenţă crasă
de texte literare, iar impactul pe termen lung al acesteia se traduce
în deficienţe semnificative în interpretarea limbajului cu sens figurat,
al gândirii critice şi a competenţei interculturale. Analizând
beneficiile textului literar la orele de limbă străină, se indică cum
acestea pot fi exploatate pentru a atinge obicetivele învăţării în sec
XXI (the four Cs of Learning in the XXI century): colaborare,
creativitate, competenţă interculturală, gândire critică.
Literary texts are outstanding resources for developing
communicative competence in foreign language for an extensive
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number of advantages. In the language class, literary texts serve a
wide range of purposes, as it will be explained later in the article and
the benefits they bring upon, outweigh the challenges that can be
posed by difficult language use or complex syntax.
Many researchers have posited that the literary text ought to be
properly viewed and exploited as an instructional resource in the
foreign language class, firstly and foremost because it is the best
example of authentic material displaying a wide range of language
registers. Comparatively, traditional foreign language course books
do not guarantee learners this privilege of exploring language
variety. Sivasubramanian, 2006, states that‖ the contemporary
emphasis on course books seems to be monopolizing English
classrooms all over the world, hindering students from experiencing
the imaginative content of literary texts‖ [3, p. 258].
Historically, the Grammar Translation Method, the
Communicative Approach and the so-called Communic’actional
(communicative+actional) one has greatly contributed to the gradual
exclusion of literary texts from language classes. Despite the justified
efforts of researchers, and teachers sometimes, of reintegrating the
literary text in foreign language curricula, there has not been notable
progress, namely because many consider literature far too
sophisticated and irrelevant in the case of foreign language learners.
The new trend in foreign language teaching/learning that emphasizes
that learners acquire language better if they are emotionally engaged,
highlights the fact that literature serves this purpose perfectly. When
dealing with literary texts, learners can ―travel‖ to far away
destinations, ―place‖ themselves in the main characters‘ shoes, agree
or disagree in different situations, take ―live or die‖ decisions,
simultaneously acquiring language. The social-emotional aspects
reflected on in literary should not be neglected by educators.
Sivasubramanian.S. argues that course-books do not provide for any
emotional and reflective engagement with the target language. This
is because course-books, for want of interesting and engaging
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content, focus the learners‘ attention on the mechanical aspects of
language learning [3, p. 262].
Nowadays, with the acknowledgement that lack of contact
with literary texts translates into lack of essential skills, significant
efforts are made to bring the literary text back into the language
classroom. D. Xeri, 2012, contends that ―despite the fact that there
are those who feel that the practice of using literary texts in English
language teaching distracts from the business of language
teaching/learning, most of the research literature concludes the
incorporation of such texts in English lessons has multiple benefits‖
[4, p. 18]. For literature to really matter in the language class, it is
important to be integrated with a definite purpose and when the
objective is clearly specified, then it becomes absolutely relevant.
Joshua Cruz states the following, in an attempt to prove the need for
dealing with literature in language classes ―The study of literature
allows people to develop new ideas and ethical standpoints and can
help individuals to present themselves as educated members of
society. Studying literature can be enriching, eye-opening
experience‖ [5].
Literature has been defined in a number of ways, which means
it is such a versatile, flexible cultural product, encompassing an
outstanding amount of information that ought to be taken advantage
of, particularly in language classes. C. S. Lewis emphasizes this idea
explaining the function and role of it as follows ―Literature just adds
to reality, it does not simply describe it. It enriches the necessary
competencies that daily life requires and provides; and in this
respect, it irrigates the deserts that our lives have already become‖
[C.S. Lewis, apud 5].
Reading has long been proven to be the most effective way of
improving language skills. This is a strong reason advocating for the
reintegration of literary texts in the language classroom. J.
Trounstine believes that ―The study of literature offers many ways to
improve literacy: it gives access to language, reading, writing, a
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shared culture and one‘s own self,‖ opinion reinforced by an
extensive number of studies. Foreign language Curricula do not have
to be literature-based. Foreign language learners will benefit greatly
from merely supplementing the course-books with relevant, wellchosen literary texts. These are not necessarily archetypal, classic
creations since nowadays many writers from different corners of the
world write in English. All language skills can be effectively
developed via literary texts, which allow for countless language
focused activities. As D. Xerri reveals, teachers can strike a balance
between traditional course book materials and literary texts and this
will provide their students with a more holistic language experience
[4, p. 18].
Language and culture are inseparable entities, and literature is
a faithful reflection of culture that is why its exploitation in the
language classroom becomes a necessity, a must, and a demand.
Moreover, scientific research has shown that students who do not
interact with literature, have serious deficiencies in interpreting and
negotiating meanings; they keep to the surface of a text, instead of
going beyond the literal meanings of words used. Literary texts
broaden learners‘ perceptions of other cultures, help them understand
better different behavior patterns and they can relate these to
personal experiences and get an insightful view of themselves as
cultural beings. In Carter and Long‘s opinion ―such perceptions help
students to see the core of human situations that can occur crossculturally. Furthermore, these perceptions equip them with the critical
sensibilities they need to question, accept or reject the cultural
assumptions of texts [apud 3, p. 263].
The changes in the world pose constant demands on people
and education is powerless at anticipating the innumerable situations
learners might be facing in life. Therefore, it strives to equip them
with a ―survival kit‖, more specifically, competences they will be
able to exploit in order to adjust and face the challenges of times.
These are the so-called four Cs of Learning in the 21st century.
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Literature serves as a perfect milieu, which, judiciously exploited,
contributes to their development.
Collaboration-the student is at the center of all learning and
literary texts give an extensive number of opportunities to the learner
to interact with others as part of pair work, group or team work.
Literary texts present genuine situations from which learners can
effectively co-construct meaning and develop language skills. Acting
out scenes from the text, speculating, brainstorming, debating, the
hot seat, case studies, connecting to life, etc are just a few activities
that can be carried on to achieve this objective when dealing with a
literary text. Sense-making interactions or collaborative writing will
ensure positive results in developing collaborative skills in learners.
Communication is at the heart of any language class and it can
be tremendously enhanced if the learners are given a text that
describes familiar realities that are of great interest to them. When
they are engrossed into a text, they will all have something to say
about it, thus fostering their communicative competence in foreign
language. When dealing with a topic of great interest, the learners
will be challenged to express personal viewpoints and thus they will
try to speak out, forgetting about accuracy, which, in its turn,
promotes fluency. Students will have the opportunity to bring in their
own response to the text, their own interpretations to the situation
and consequently, develop their communicative competence, without
relying strictly on its linguistic dimension. Though, as Littlewood,
2005 noted, literary texts are predominantly recommended to
develop reading skills, ―they could also be exploited for purposes
such as grammar or indicating various types of language usage‖ [2,
pp. 129-130]. Apart from it, the numerous types of language learning
activities can accommodate for different learning styles and include
even the struggling students. Differentiation can effectively be coped
with while exploring literary texts: every learner will have a say
about the story, the characters or the plot, connecting them to their
personal experiences or reflecting upon them.
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Creativity- school cannot offer learners ready-made solutions
to unknown problems of a fast-changing world. Teachers must make
sure they are guiding students towards developing their own
creativity which will come in handy when facing real life problems.
Literature can foster creativity in multiple ways with the learners
producing their own original texts.
Critical thinking could not be perceived as a separate body of
knowledge and it is a time-taking, in-depth process that can be
learned. Language teachers acknowledge that it cannot be
disconnected from language learning and consequently incite the
learners with different high order thinking tasks that promote its
development. Literary texts challenge learners to think critically and
draw conclusions distinguishing between fact and opinion,
observation and interpretation.
Another great advantage literary texts bring into the language
class consists in the possibility to explore different language
varieties. For this purpose alone, it is worth going the extra mile and
spending precious time to tackle with this aspect of a foreign
language. David Crystal posits that ―all types of language variation,
be it historical, regional, or social, account for the heterogeneity of
the English language‖ [1, p. 206]. When dealing with a text picturing
language variety, the students may not manage to internalize much
about how one and the same language may vary depending on a
number of factors, but they will increase awareness of what to expect
when interacting with users of English belonging to different
communities or ethnic groups, though officially they may be native
speakers of it.
The figurative meaning that language units normally acquire
in literary text develop an undervalued, underestimated competence
in the learners- that of reading between the lines, trying to construct
or re-construct meaning from a larger context. Sad to note, as a
teacher, I have observed my adult students struggling with making
sense out of some literary passages, complaining that the dictionary
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meaning of words seem to contradict the story. The reason behind
this failure was not in their having poor language skills, but in their
lack of experience with literary texts and inability to go beyond
literal meanings. Their lack of regular contact with literary texts (so
far just informative texts have been explored, in keeping with the
course-book) has translated into this inability to get over the surface
meaning of words, without even trying to go deeper and make
additional connections with the larger context.
In these fast-changing times, the need for solid moral values is
more relevant than ever. With materialistic trends mostly pervasive
in modern societies, young generations have deficiencies in showing
empathy or sympathy to others. Literature represents that one
educational resource that can efficiently tap into these socio-cultural
dimensions of human behavior and communication.
Having strong intercultural competences has become a vital
necessity in order to be able to carry on effective interactions with
users of other languages and avoid bias or misunderstanding.
Literary texts offer this opportunity to learners to explore other
cultures not just in terms or cultural products, but most importantly,
in terms of perspectives and practices. An efficient language teacher
will judiciously choose a literary text that deals with sociocultural
issues, not strictly in English speaking countries, ignite the learners‘
curiosity and incite them to discover more and to consider how
differences between their own culture and the one revealed in the
text can be approached. Literary texts contribute significantly to
learning more about the learners‘ own culture: only when they know
exactly who they are in terms of culture, will they be able to
righteously appreciate diversity and differences.
Having highlighted some of the major benefits literary texts
can bring into the language class, it is worth stating that teachers
have a huge responsibility when choosing these and adapting them to
suit their learners‘ needs. First and foremost, it is crucial to select
texts that are not overly complex or beyond the learners‘ capacity to
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understand. Especially in foreign language classes, literary texts
should be deprived of too much stylistic complexity, otherwise the
risk that the students will be overwhelmed and will most likely be
frustrated and refuse do participate in any task.
There are different models of literary text exploration
language classes, but the one that corresponds to modern standards in
language teaching is the Reader Response Approach (RRA), which is
a constructivist approach and the reader is interacting with the text
rather than focusing on the language dimension. The learners will
bring about personal reactions, reflections and thus develop
creativity and critical thinking, whereas the language skills are
―taking care of themselves‖. Thus, the learners give their own
interpretations of the text, which also means there is n right or wrong
answer, and in doing so they will be challenged to look for the
necessary language structures to convey their communicative intent.
The multitude of potential interpretations, opinions and reactions is
conductive to meaning construction, productive interactions within
the class, active involvement and collaboration. The teacher‘s task in
this context is not a superficial one. They act as facilitators in the
course of activities, but the preparation phase is usually a time and
energy consuming one, as the questions and the tasks should be
higher order ones and generative of constructive discussions and
controversial debates the final outcome being the gradual, but solid
development of those four Cs in modern education.
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EFFECTIVE ENGLISH TEACHING METHODS IN HIGHER
EDUCATION.
Olga COVALIOVA, university lecturer
Rezumat
Predarea este una din principalele componente ale planificării
educaționale, care este un factor-cheie în realizarea planurilor
educaționale. Cu toată importanța bunei predări, rezultatele sunt
departe de a fi ideale. Studiul calitativ prezent urmăreşte
investigarea predării eficiente a limbii engleze în învățământul
superior, bazat pe experiențele celor mai buni profesori.
What is the best teaching method for learning English?
According to academic research, linguists have demonstrated
that there is not one single best method for everyone in all contexts,
and that not one teaching method is inherently superior to the others.
Also, it is not always possible – or appropriate – to apply the
same methodology to all learners, who have different objectives,
environments and learning needs.
An experienced professional language teacher always adopts
the Principled Eclecticism approach, deciding on the most suitable
techniques and applying the most appropriate methodology for that
learner‘s specific objectives, learning style and context [1, p. 1].
Methods of teaching English have developed rapidly,
especially in the previous 40 years. As a language learner, training
manager, or teacher, it is important to understand the various
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methods and techniques so that you are able to navigate the market,
make educated choices, and boost your enjoyment of learning a
language.
Today the professional language teacher has a good grounding
in the various techniques and new approaches, and they know and
understand the history and evolution of teaching methodologies.
And in my work with students I use a variety of methodologies
and approaches, choosing techniques from each method that they
consider effective and applying them according to the learning
context and objectives.
Some Examples:
The teacher proposes a variety of exercises, both written and
oral, to improve the learner‘s accuracy, fluency and communicative
ability.
The teacher corrects errors immediately if the scope of the
classroom activity is accuracy, but if the scope of the activity is
fluency these errors will be corrected later on.
The teacher develops all four linguistic capabilities (reading,
writing, listening and speaking).
To improve pronunciation the teacher uses drills, where
students repeat automatically the phrases spoken by the teacher.
The teacher helps the student personalize the use of
grammatical and lexical elements used in class.
The teacher understands that a didactic program has to include
not only grammar and lexis, but also linguistic functions,
colloquialisms, idioms, etc.
The teacher introduces exercises of guided discovery for new
grammar rules.
At times the teacher may translate – but only if they know
both languages very well and believe it is the most efficient way to
provide the meaning of a new concept in that moment, especially for
abstract ideas.
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The teacher is committed to developing a wide range of
resources in order to give relevant, stimulating, and productive
lessons.
It is impossible to do everything if only one method is used.
As a result, professional EFL teachers follow what is described as the
Principled Eclecticism approach, where students are also encouraged
to be autonomous in their learning [2, p. 2].
Learning Standards for the Arts Students:
All students should participate at an appropriate level and
should demonstrate competent, proficient, or distinguished levels of
achievement in the following areas by the completion of their
secondary schooling: Elementary level achievement in the content
standards for each of the four disciplines of dance, music, theatre,
and visual arts; Intermediate level achievement in the content
standards for two of the four disciplines of dance, music, theatre, and
visual arts.
Standard 1: Creating, Performing and Participating in the
Arts – Students will actively engage in the processes that constitute
creation and performance in the arts and participate in various roles
in the arts.
Standard 2: Knowing and Using Arts Materials and
Resources – Students will be knowledgeable about and make use of
the materials and resources available for participation in the arts in
various roles.
Standard 3: Responding to and Analyzing Works of Art –
Students will respond critically to a variety of works in the arts,
connecting the individual work to other works and to other aspects of
human endeavor and thought.
Standard 4: Understanding the Cultural Dimensions and
Contributions of the Arts – Students will develop an understanding
of the personal and cultural forces that shape artistic communication
and how the arts in turn shape the diverse cultures of past and present
society [3, p. 8].
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Visual Arts:
Standard 1: Students will make works of art that explore
different kinds of subject matter, topics, themes, and metaphors.
Students will understand and use sensory elements, organizational
principles, and expressive images to communicate their own ideas in
works of art. Students will use a variety of art materials, processes,
mediums, and techniques, and use appropriate technologies for
creating and exhibiting visual art works.
Standard 2: Students will know and use a variety of visual
arts materials, techniques, and processes. Students will know about
resources and opportunities for participation in visual arts in the
community (exhibitions, libraries, museums, galleries) and use
appropriate materials (art reproductions, slides, print materials,
electronic media). Students will be aware of vocational options
available in the visual arts.
Standard 3: Students will reflect on, interpret, and evaluate
works of art, using the language of art criticism. Students will
analyze the visual characteristics of the natural and built environment
and explain the social, cultural, psychological, and environmental
dimensions of the visual arts. Students will compare the ways in
which a variety of ideas, themes, and concepts are expressed through
the visual arts with the ways they are expressed in other disciplines.
Standard 4: Students will explore art and artifacts from
various historical periods and world cultures to discover the roles
that art plays in the lives of people of a given time and place and to
understand how the time and place influence the visual
characteristics of the artwork. Students will explore art to understand
the social, cultural, and environmental dimensions of human society
[4, p. 10].
In the present study, it was illustrated that a good teaching
method helps the students to question their preconceptions, and
motivates them to learn, by putting them in a situation in which they
come to see themselves as the authors of answers, as the agents of
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responsibility for change. But training through this method has some
barriers and requirements. To have an effective teaching; the faculty
members of the universities should be awarded of these barriers and
requirements as a way to improve teaching quality. The nationally
and locally recognized professors are good leaders in providing
ideas, insight, and the best strategies to educators who are passionate
for effective teaching in the higher education.
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STYLISTIC ASPECT OF TRANSLATION
Ana BUDNIC, ph. d., associate professor,
Olga SMOCHIN, university lecturer
Rezumat
Acest articol studiază tendinţele literare din sec XX în
literatura engleză şi activitatea literară a marelui autor W. S.
Maugham. Deoarece este dedicat romanului „Luna şi doi bani
jumătate”, romanul este analizat pas cu pas. Sarcina principală este
de a oferi mai multă informaţie despre Om şi Artă - problematica
reflectată în roman. Articolul redă opinia scriitorului cu privire la
artă şi se face o analiză a expresiilor realiste folosite în opera dată.
Style is the essential characteristic of every piece of writing,
the outcome of the writer's personality and his emotions at the
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moment, and no single paragraph can be put together without
revealing to some degree the personality of its author. In short, style
is the man, as de Buffon, the eighteenth-century French thinker and
writer, put it. It is universally acknowledged that every writer has a
literary style and that his style is reflected in his writing. There is no
doubt that different literary works have discernibly different styles.
However, regarding the question of translatability of the original
style, opinions differ. Some will say that a translation should reflect
the style of the original and others say that a translation should
possess the style of the translator. Among translators, there are still
many who consider the original literary style untranslatable although
many thinks that it should be reproduced and that it is possible to
reproduce it. It seems that the question of translatability is worth
discussing. Many theoreticians hold that the reproduction of the style
of the original work is necessary and possible, but we believe that it
is really a hard task to accomplish. In spite of the difficulty in
reproducing the original style, the effective inter lingual
communication is always possible, despite differences in the
structures and cultural features of the languages involved. Semantic
similarities between languages due to the common core of human
experience and fundamental similarities in the syntactic structures of
languages at the core level form the basis of the relative feasibility of
inter lingual communication. If one wants to reproduce the original
style satisfactorily, one must keep two points in mind before
undertaking the translation.
First, the translator must have a macroscopic point of view,
namely, a view of the whole, and should always remember that what
he is working at is a literary work written by somebody else and try
his utmost to turn his translation into a work of art which is in
conformity with the thought, feelings, and style of the original. Thus,
the translation will be as moving and vivid as the original work and
the reader may be aesthetically entertained as well.
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Second, he must have a microscopic point of view, namely,
the linguistic point of view. In the process of translating, all the
paragraphs, sentences and words should be attentively studied so that
the best expressions may be chosen to satisfy the needs of
reproducing the thought, feelings, and style of the original. From this
point of view, style is formed by the coordination of paragraphs,
sentences and words. Therefore, even if some individual sentences or
words were not satisfactorily rendered, they would not affect the
style of the work as a whole. At the same time, the translator should
render the words, sentences, and paragraphs so that a resemblance in
form may be achieved. Paragraphing refers to chapters and natural
paragraphs in a novel, prose, verse or a play. All these must be
translated in their original order. Sentence order and sentence
patterns should be kept as much as possible. Sometimes we have to
make some change in sentence patterns in accordance with the
different usage of the target language. Only when we have rendered
the sentence patterns flexibly where necessary can we have satisfied
the minimum requirement of clear expression of meaning and
smooth use of language in translation. Wording means choice of
words and rhetorical devices. Every word must be weighed carefully
and every figure of speech dealt with seriously. Proper words in
proper places define a style [2, p. 3].
One of the most interesting aspects of the theory of translation
is the problem of passing stylistic devices in the target language. The
given problem comes into notice of scientists-linguists but is not
developed enough. The importance of studying the way of translation
of the figurative devices is conditioned by the necessity of faithful
figurative information passing in any work of art. A translator uses
the methods of passing some stylistic devices that are used in the
source language text in order to give a large brightness and
expressiveness to the text. A translator has the following choice:
either to make an effort to copy the device of the source language
text, or if it is impossible, to create an own stylistic device that
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possesses a similar emotional effect in target language translation.
Expressive devices are phonetic, morphological, lexical,
phraseological etc. forms, which exist in any language as a system of
logical and emotional intensification of the utterance. Expressive
devices belong to a system of a language and are used in ordinary
speech of a writer irrespective of stylistic purpose, but they may be
employed with a definite stylistic aim. In each case, they must be
carefully selected and arranged so as to reach certain stylistic effect.
Any expressive device may be used for specific literary purpose and
only in that way they can be described as stylistic devices. Stylistic
device may be regarded as a literary transformation of an ordinary
language phenomenon [1, p. 45].
A translator always tries to «improve» an author‘s text, using
different devices but it frequently results in failure. One of the
reasons for it is the peculiarity of the source language word usage.
The other reason that causes difficulties for a translator is the
national peculiarities of the stylistic systems of different languages.
Thus, in order to reach the main goal of translation and convey the
content of the source language text completely in the target language
text it is necessary to pay special attention to using stylistic devices
of translation, which are called figures of speech [1, p. 87].
Figure of speech is a stylistic or rhetorical figure, i.e. a
language stylistic phrase, which lies in special syntactic organization
of expression for obtaining correspondent expressive and figurative
effect [2, p. 47]. The stylistic aspect of translation is necessary to a
translator as the faithful and good language translation cannot be
created without it. It is the stylistic aspect of language that is not only
responsible for translation from the source language into the target
one, but for translator‘s skill as well. Target language translation
depends on a translator‘s ability to pass the sense of stylistic units.
This is the principle of stylistic compensation, that means a metaphor
have to be passed by a metaphor, a metonymy by metonymy, a
simile by simile etc. It is the function of stylistic device used in the
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text that is of essential importance for a translator [1, p. 34]. Literary
translation can be seen as the translation of style because it is the
style of a text which allows the text to function as literature. One way
of putting this is to say that the style, as the direct reflection of the
author‘s choices, carries the speaker‘s meaning, both conscious and
unconscious, and so the translation of a literary text is the translation
of a particular cognitive state as it has become embodied in the text.
Translation, perhaps, has less emphasis on subject and content,
which are given, than on the way the content is expressed; this is
what Hamburger calls ―an involvement only as far as the formal
matters of the language are concerned‖ [3, p. 175]. This cannot,
however, be entirely true for literary translators, because their

choice of text may often be an endorsement of a view.
The comparative lack of discussion of style in works on
translation is only partly the result of the ‗slippery‘, inhomogeneous
and hybrid nature of the phenomenon. It is also partly because it has
been seen in literary translation as being intimately tied up with what
makes the text literary and thus it is translated intuitively, and needs
no explanation. While it may be true that most writing, whether
translation or not, proceeds largely by intuition, this does not absolve
us of the need to explain the factors that affect such intuitive
behavior [2, p. 56].
Knowledge of stylistic approaches to translation can help us
understand more about what style is, what its effects are, how it
works and how it becomes transformed in the translation process.
But such knowledge does not of itself help us to understand what its
effects might be on the practicing translator. This is not just a
question for stylistic approaches and theories, nor for translation
theories in general: it is an issue affecting any discussion of the
relation of theory and practice to one another [5, p. 123].
Individual style doesn‘t enter the main classification of styles.
It is included into belles-lettres style. Every writer has his own style.
Individual style is a unique combination of language units,
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expressive means and stylistic devices peculiar to a given author,
which makes writer‘s works or even utterances easily recognizable.
[4.153]. The signals of the author‘s individuality are:
1) Choice of theme (e.g. relations between parents and
children).
2) Problem (e.g. the last generation of war, the social
revolution).
3) System of artistic images (the colouring of these images is
very specific.
For E. Hemingway rain means misfortune, sorrow, something
negative.
For F. Fitzgerald rain means clean, bright love, something
positive).
4) Composition of the text (e.g. implication of foreknowledge.
It gives the imitation of close relations between the author and the
reader.
5) Language (There are different expressive means and
stylistic devices favoured by the definite writers).
The quality of a translation has nothing to do with the original
work or with the original writer; rather, it depends on the theoretical
knowledge and practical skill of the translator. It is because
translation is not only a science, a science with its own peculiar laws
and methods, but also an art—an art of reproduction and re-creation.
The thought, feeling and style will be reproduced provided the
paragraphs, sentences and words in the original or source language
are faithfully, flexibly and satisfactorily transferred to the target or
receptor language. Resemblance in form is the basis for the
resemblance in spirit and the latter is the crystallization of the
former.
The translation process consists of two steps. First, the
translator should carefully appreciate the tone and spirit of the whole
original work through words, sentences and paragraphs it is made up
of and determine what kind of style it reflects from both the literary
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and linguistic points of view. Then he starts translating it sentence by
sentence and paragraph by paragraph from beginning to the end, with
the reproduction of the original style kept in mind.
This method of analysis may be applied to the paragraph, to
the sentence, or even the phrase. Meanwhile, a translator should pay
attention to the three aspects of an utterance, i.e., the verbal,
syntactic, and semantic aspects. The verbal aspect is reflected by the
sentences in the work. The syntactic aspect involves the interrelation
of the parts of the text. The semantic aspect involves the global sense
of the utterance, the theme it evokes. Translatability of the literary
style of original works has been reaffirmed, and guiding principles
and proper methods have been given. Literary translators must
consider the reproduction of the original style as their common goal
and strive for it in their work.
Bibliography
1. Barry, P., Beginning Theory: An Introduction to Literary and
Cultural Theory, Manchester University Press, Manchester, 2002.
2. Bassnett, S., Translation Studies, London: Methuen, 1991, 254 p.
3. Fawcett, P., Translation and Language: Linguistic Theories
Explained, St. Jerome, Manchester, 1997.
4. J. Heywood & G. Steen, ‗Metaphor Identification and Analysis,
Classification and Quantification’, Language and Literature 11(1),
2002.
5. Newmark, P., A Textbook of Translation, Phoenix. New Scientist,
London, 1995.
HUMOR AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL TOOL AT
THE ENGLISH LESSONS
Jana GRECU, ph. d., associatepProfessor
Rezumat
Acest articol evidenţiază umorul ca instrument pedagogic
efectiv în procesul de învăţământ. Autorul oferă câteva metode şi
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mijloace de a face lecţia de limbă engleză mai interesantă, prin
diferite tehnici „haioase”, ca limbajul corporal, ghicitori, desene,
proverbe paradoxale, scrierea poeziilor, etc.
"...The most important aspect of humor, after all, its
great saving grace, is its ambuguity. You can simultaneously
laugh at a situation, and take it seriously"
(Stephen Fry)
According to oxford Advanced Learners Dictionary, humour
is the ability to appreciate things, situations, or people that are comic,
ability to be amused; quality of being amusing or comic; person‘s
state of mind.
In my opinion, humor plays the vital role in the educational
process. First of all, it can cause laughter. But laughter is a complex
phenomenon, which deserves our attention. That's why when we
laugh, we learn better. The use of humor makes the class atmosphere
more pleasant, increases interaction between teacher and students,
makes learning more meaningful and enjoyable, is a useful tool to
get students' attention, motivate learners and, most of the time,
pleases students.
Humor can serve as an effective "mental floss" and as a
"fortified ironic supplement". Humor is the only domain of creative
activity where a stimulus on a high level of complexity produces a
massive and sharply defined physiological response. It is a
complicated area of human interaction.
What is the function of humor in learning?
 Eight events of instruction:
 Activating motivation.
 Informing the learner of the lesson objective.
 Directing attention.
 stimulating recall.
 Providing learning guidance.
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 Enhancing retention.
 Promoting transfer of learning.
 Eliciting performance; providing feedback.
Teachers have long been aware that motivating students and
lowering their anxiety are very important. So why don't more
teachers utilize humor in their classes? There are many answers to
this question. First, some of teachers see humor as something that
could lead to discipline problems and, as a consequence, to the
teacher's loss of control of the class. Another common reason is a
disbelief in the seriousness of humor. The idea of the teacher as a
performer may not sound professional the most of us. ‗Are students
rally learning anything?‘ – these skeptiks would ask. All these
concerns are valid and they must be taken into consideration. Too
often, however, preconceived attitudes against using humor prevent
both teacher and students from having a more pleasant and
meaningful learning experience.
What we call the funny teacher and what we mean by using
humor in the classroom. The funny teacher is not a clown figure. He
is a serious professional who believes in the meaningfulness and
effectiveness of having fun while learning.
By using humor, I do not mean entertaining students with silly
jokes all the time. The funny teacher is not an entertainer. He is an
educator interested in the progress of his students. He either tries to
add a touch of humor and an element of fun to everyday class
activities, such as games, auctions or others. There are many ways to
make an activity fun. The element of surprise adds joy to class. The
use of music, well-chosen pictures, cards and visual aids, body
language and mimicry, humorous commands, role-plays, teachermade Interview Tapes, Humorous Debates are usually of great help
for teaching. Teachers who naturally have a good sense of humor
should use it, but that is not at all a requirement to be a funny
teacher. You may not consider yourself a funny person, and still be
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classified as a funny teacher. In other words, it is more important that
the class itself be fun than the teacher be funny.
Sometimes we don't know what Humor is. Is it a capacity to
cause or feel amusement or a person's state of mind? Speaking about
the sense of Humor it is difficult to say if it is an innate ability or an
acquired one. However, thanks to it the process of learning can be
more successful. The British sense of humor is expressed in different
literary forms such as limericks, puns, epigrams, epithets, riddles,
play-upon-words, tongue-twister, 'black' humor, anecdotes, funny
short stories and many other forms, which can be used at the English
lessons to excite more interest to the subject.
Students‘ abilities and creative comprehension of knowledge
are strongly expressed in literary translations. One of the best
interpreters of English Poetry of Nonsense Samuel Marshak said that
humor shouldn‘t be translated ―word by word, but sense by sense‖
[3, p. 206]. That is why the way of literary translation is the way of
Creative Research of knowledge.
In this article I would like to offer you samples of the most
useful funny techniques that can be used at the English lesson.
Funny Pictures or Cartoons. Much has been written already
on the opportunities for learning language through the use of
cartoons. Work can be done on vocabulary, especially idioms,
nuances, cultural differences, and so on. Even in specific areas of
concern, cartoons are usually available. Both captioned and
uncaptioned cartoons can be used. Captioned cartoons can lead into
writing and speaking activities as well as reading exercises. The
uncaptioned cartoons may be used for creative contests in which
students are given chances to come up with the best "captions"
Funny Commands ("Body Language"). We can get our
students physically active while working on their understanding of
the spoken word and have fun while doing both. The teacher can
begin by giving commands to the whole class and then to
individuals, later, students can give commands to each other in a
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variety of ways, e.g., pair work, small groups, group competitions in
which each group tries to come up with the most creative commands,
etc. Such commands may be as simple as single imperative sentences
or as complex as a one-act play.
Paradox is a statement that seems to be absurd or
contradictory but is or may be true. 'More haste, less speed' is a wellknown paradox. G.B. Show and O. Wilde were famous masters of
paradox. It is closely connected with inexhaustible source of humor.
A lot of jokes, sayings and traditional proverbs are based on paradox.
Limericks. The creator of Nonsense books, Edward Lear
(1811-1888), was and remains the king of Nonsense Country. Lear
was born in Highgate, Great Britain and died in Italy. At the age of
15 he began to earn his living as a painter. His poverty and poor
health made him travel from country to country. Many of his poems
were created on the basis of limericks – short nonsense poems of five
lines generally began with the construction ―there is /there was…‖
Lear used the dorm of limericks but he introduces some
changes. He fused the third and fourth lines, which in traditional
limericks are short, in one, thus making his nonsense poems more
compact. In his poems Lear created his own imaginative world.
There was an Old Person of Chili.
Whose conduct was painful and silly.
He sat on the stairs, eating apple and pears.
That imprudent Old Person of Chili [1, p. 32].
Puns and Epigrams. Puns are very prominent in British
Humor. The English language, which contains various words and
expressions, that have several meanings, adapts very well to this sort
of Humor. Shakespeare was very fond of using puns. But the highest
level of British Humor is represented not by puns but by witty poems
on life and society. We call them epigrams.
The Parent
Children aren‘t happy with nothing to ignore
And that‘s what parents were invented for [1, p. 251].
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Epitaph. Another form of Humor is epitaph. It is a poem or
some words commemorating a dead person somewhat in a humorous
way.
Epitaph for his wife
Here lies my wife
Here let her lie!
Now she‘s at rest
And so am I [1, p. 190].
Play-upon-words. The following jokes are based on
polysemy, homonymy, synonymy, word-building, phraseological
units.
Sui Prodicus (Latin)
We constantly hear O‘Flannagan say,
‗I gave him a piece of my mind!‘
Which is why, when so much has been given away,
So, little remains behind [1, p. 249].
Riddles and Children‟s Humor. British children‘s traditional
humor is expressed by poems, jokes, and riddles with unexpected
punning answers:
1. When the class strikes 13 what time is it? (It is time to carry
it to the watchmaker)
2. What goes up and never goes down? (Your age)
3. Do you know anything that has four eyes? (Mississippi has
for letter ‗i‘)
„Black‟ or Sick Humor. It is an American type of humor in
which jokes are made about subjects like death, war, disability, that
people otherwise find too painful to think about.
Mr. Jones
‗There‘s been an accident‘, they said,
‗your servant‘s cut in half, he‘s dead!‘
‗Indeed! -said Mr. Jones, - and please
send me the half that got my keys‘ [1, p. 251].
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Writing Poems. Another way to make an activity of the
lesson fun is writing poems. It‘s the best way to develop creative
abilities of the students. It may be funny short poems (limericks,
epigrams, puns…), based on the English traditional poetry of
Nonsense, or literary translations of the poems.
Task. Let‘s write an epigram on teacher‘s life: funny-money,
sad-bad.
Anecdote and short funny story. Anecdote is short amusing
story about some real person or event. A short funny story consists of
a funny event and a funny situation:
‗If you refuse me‘, he swore, ‗I shall die‘
She refused him. Sixty years later he died [2, p. 141].
Translation of humor works may be done in the form of a
competition or a project (group work) with final results discussed
and appraised after presentations in the form of posters or poetry
party.
Now we can see that Humor is a valuable tool in our teaching
tool kit. There is no rule that language learning has to be laborious;
indeed, there are some very important reasons why we, as educators,
should try to open up the classroom environment so that feelings and
fun can be mixed in with the function of the lesson. Making the
learning process more enjoyable can assist in making it more
effective [2, p. 28].
An old Chinese proverb goes ―Tell me and I forget, teach me
and I remember; involve me and I learn.‖ To my mind, one of the
key elements of success in leaning languages is the use of Humor.
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THE NOTIONS OF PREMODIFICATION AND
POSTMODIFICATION IN TEACHING THE ENGLISH
ARTICLE
Elena ROTARU, university lecturer
Rezumat
Utilizarea corectă a articolului în limba engleză prezintă
dificultăți pentru majoritatea studenților care o studiază ca o limbă
străină. Chiar și acele limbi care folosesc articolele se deosebesc de
limba engleză prin regulile aplicate. Una din dificultăți constă în
faptul că articolul implică considerarea cuvintelor care precedează
substantivul, într-o îmbinare substantivală (premodificare), sau
cuvintelor, sau expresiilor, care urmează după substantiv într-o
îmbinare substantivală (postmodificare). În acest articol, ne vom
limita la analiza noțiunilor de premodificare și postmodificare, care
explică diferența dintre articolele hotărît și nehotărît în limba
engleză.
Premodification
Premodification includes any word that precedes the noun in a
noun phrase. These words can be predeterminers (quantifiers such as
both, all, half, twice, etc.), determiners, post- determiners (cardinal
and ordinal numbers), or adjectives [1, p. 212].
The determiners, which include the articles, the words no,
this/that, every/each, either/neither, some/any, and the possessives
(e.g., my, your, the doctor's) precede any adjective in the noun
phrase and are in all cases mutually exclusive.
14a. the red books
14b. some red books
14c. no red books
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14d. John's red books
14e. the boy's red books
In 14e, the article is associated with the possessive noun, not
with the head noun books, and hence is simply an example of a
possessive determiner replacing any other determiner.
Adjectives in and of themselves, to the surprise of many EFL
students, do not influence the choice of article.
15a. Your battery needs water.
15b. Your battery needs distilled water.
15c. *Your battery needs the distilled water.
In 15a, water is uncountable and indefinite/first mention. The
same is true in 15b, but students will argue that distilled water is a
definite type of water, which it of course is, and that it should
therefore be preceded by the. At this point, the teacher must explain
that, just as the distant view of water includes all possible water, the
view of distilled water includes all possible distilled water. In most
cases, when we use the with an uncountable noun phrase, we do not
mean a specific subset of that noun but rather a limited quantity of it
as indicated by a stated or implied postmodifier.
l6a. I spilled (some) water on the table. The water [i.e., which
I spilled] ruined the finish.
16b. Fill the bottle with spring water. The (spring) water [i.e.,
in the bottle] should last a few days.
This can be demonstrated graphically to students as follows.
A

B

Figure 1. Premodified (A) vs. Postmodified (B) Nouns.
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Draw the shape shown in Figure 1 on the blackboard to
represent an uncountable noun. ―A‖ represents the uncertain,
generalized shape of an uncountable noun like water. ―B‖ represents
a limited quantity or portion of that uncountable noun. Elicit
examples of ―A‖ from the class (e.g., water, air, hope, furniture,
mathematics).
Then ask the students how they would classify lake water,
dirty air, lost hope, old wooden furniture, or advanced non- linear
algebra: ―A‖ or ―B‖? Students will tend to mislabel these general
examples ―B‖. Then give the students a correct example of ―B‖,
preferably using a ―real‖ example (e.g., holding a piece of chalk or a
glass of water in the hand, gesturing to indicate the air in the room,
or pointing to the glass in the window). Allow students to realize,
either with teacher‘s examples or students‘ spontaneous utterances,
that it is usually postmodification that limits or makes definite an
uncountable noun (i.e., makes an ―A‖ noun into a ―B‖ noun).
17a. The piece of chalk that is in my hand is broken.
17b. The air in this room is stuffy.
The model in Figure 1 filled with small circles can be used to
demonstrate a similar effect with plural countable nouns.
18. Jung‘s library is filled with books. The books (i.e., in
Jung‘s library) are mostly detective stories.
Postmodification
Postmodification includes any words or phrases that follow a
noun in a noun phrase [1, p. 213]. These are most commonly relative
clauses (reduced or otherwise) or prepositional phrases, most notably
of-phrases, although there are a few occasions in English wherein
single words can postmodify:
1. bare participles (e.g., the words underlined) [3, pp. 40-52];
2. indefinite compounds (e. g., somewhere else, anyone new);
3. poetic usage (―If I had money enough and time ...‖).
Second mention without first mention
A noun is typically made definite (the equivalent of second
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mention) by the use of such postmodification. In other words, a noun
phrase that includes a relative clause or a prepositional phrase is
usually preceded by the even though there has been no previous
mention.
19a. The man who lives next door is a doctor.
19b. No one expected the results that were found.
20a. The circumference of a circle equals 2 nr.
20b. We take the collection of garbage for granted.
20c. The processing of information takes time and money.
20d. Alcoholism is the way to ruin.
This is always true if the noun is either an abstract noun or a
gerund followed by an of-phrase, as in 20b and 20c. It is also true
when the object of the preposition is a representative of the head
noun, as is common among proper nouns.
a. the field of chemistry (chemistry is a field);
b. the idea of sharing (sharing is an idea);
c. the city of Rome (Rome is a city);
d. the Republic of Panama (Panama is a republic).
There are, however, two very important conditions under
which postmodification does not make the noun definite: (1) in
definitions and (2) in partitive structures.
1. Definitions. Defining (restrictive) relative clauses that occur
in actual definitions serve to differentiate the species being defined
from other members of the class to which it belongs.
21a. A mosquito is a gnat that bites and infects warm-blooded
animals.
21 b. Hard water is water containing mineral salts that prevent
soap from lathering.
In 21a, a mosquito is a species that is different from other
gnats in that it bites and infects warm-blooded animals. 21b is a
definition of an uncountable species, hard water. Since the italicized
class word implies is a member of this class, the postmodifying
defining relative clause does not make the noun definite but states
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rather that any example of the species shares the characteristics set
forth in that relative clause.
When the class word in a definition is preceded by the, the
effect is not to make the word identified or familiar but rather to
indicate that only one such class word exists.
22a. A spectrum is the band of colors formed when white light
is separated by a prism.
22b. Metamorphosis is the physical transformation that is
undergone by various animals during development after the
embryonic stage.
22a indicates that only one band of colors will ever constitute
a spectrum, 22b that the one-word metamorphosis embraces all
possible physical transformations of this type.
Definitions are really only concerned with generic (i.e.,
representative rather than actual) nouns and make up an exception to
the postmodification rule. There are, however, nongeneric (i.e.,
specific) sentences in English which utilize differentiating relative
clauses of the type found in definitions.
23a. He bought a car that gets 40 miles per gallon.
23b. I need (some) glue that will not wrinkle paper.
23c. They examined the molecule that controls heredity by
means of x-ray crystallography.
These examples all indicate representatives of a generic class.
2. Partitive Structures. The second condition under which
postmodification does not make the noun specific is in partitive
structures. Partitive structures in English denote the limitation of
indefinite plural countable nouns and uncountable nouns and the
transformation of the latter into countable noun phrases. They are
made by postmodifying a delimiting noun with an of-phrase that has
a plural or uncountable noun as its object:
24a. a box of matches;
24b. a can of peas ;
24c. a deck of cards;
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24d. a glass of beer;
24e. a piece of cake;
24f. a ray of hope;
24g. a splinter of wood;
24h. a shard of glass.
The postmodification in partitive structures, as in 24a-h, does
not automatically make the noun definite as it did in 20a and 20c,
which are repeated here:
20a. the circumference of a circle;
20c. the processing of information.
In 20a and 20c, the head noun is not a delimiting one and the
whole phrase is one of description rather than limitation. Unlike such
descriptive phrases, a partitive structure follows normal first/secondmention constraints.
25. I ordered a piece of cake, but the piece of cake (it) was
stale.
The partitive delimitation of uncountable nouns also applies to
measurement nouns in English, even though measurement nouns are
quasi-abstract.
26a. length
a length of 8 feet
26b. density a density of 0.78
In all cases, the inversion of the partitive noun + of-phrase is
not grammatically possessive but rather leads to the generation of
noun compounds .14
26c. population
a population of 3 million
27a. a shard of glass
*a glass‘s shard
a glass shard
27b. a splinter of wood *a wood‘s splinter
a wood splinter
27c. a length of 8 feet
*an 8-foot's length
an 8-foot length
It should be noted that postmodified nouns are the most
common predecessors of noun compounds in English.
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a. a store that sells books = a bookstore;
b. an engine that runs on diesel = a diesel engine;
c. a supply of oil = an oil supply;
d. particles of dust = dust particles.
Although not all transformations of nouns + of-phrases into
their equivalent possessive (i.e., Saxon genitive) or noun compound
forms are used in English, e.g.
28a. The bulk of the work is finished. (*the work's bulk).
28b. Caffeine is the cause of an unusually high incidence of
miscarriages. (*an unusually high incidence of miscarriages‘
cause).
a simple possessive/nonpossessive test can determine if a head
noun is partitive or descriptive. In other words, if the transformation
is logical, the article must be the; if not, the article must be a(n) or ¢
29a. The height of the room is 8 feet. (descriptive) .
29b. The room has a height of 8 feet. (partitive).
Obviously, the room can possess height as an attribute (the
room's height), but 8 feet cannot, like in 27c. The
possessive/nonpossessive test is accurate in predicting the correct
article before most nouns + of-phrases. However, if we consider the
following examples:
20b. We take the collection of garbage for granted.
20c. The processing of information takes time and money.
we can see that in 20b, "the garbage's collection," and in 20c,
"information's processing," are not acceptable possessives and would
therefore predict a(n) or ¢ as the correct article. But since collection
is an abstract noun and processing is a gerund, we can apply the
already established rule for this case – obligatory the – which takes
precedence over the possessive/nonpossessive test.
The test does not apply when the of in the of-phrase actually
means which has and therefore represents a differentiating relative
clause.
a. He wore a coat of many colors (i.e., which has many colors).
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b. It is a river of muddied eddies (i.e., which has muddied
eddies).
The following exercises will give students practice with
postmodification and the possessive/nonpossessive test.
Directions: Assuming that the phrase is mentioned for the first
time, fill the blanks with a(n), the, or ¢ [2, p. 93].
a. _______ cup of coffee
b. _______ capital of France
c. _______ area of a circle
d. _______ signs of turbulence
e. _______ sharp stab of pain
f. _______ underlying character of the doctor
g. _______ rate of growth
h. _______ plane of our galaxy
i. ________ three-year supplement of iodine
j. _______ reverse side of this page
Directions: Fill the blanks with a(n), the, or ¢ [2, p. 93].
The earth is made almost entirely of rock and metal. ________
outside of the earth has ________ thin covering of soil. Inside this
covering, there is ________ layer of solid rock 30-50 miles deep.
Below this crust of soil and rock lies ________ mantle of the earth,
which has ________ thickness of about 600 miles. Next comes an
intermediate layer with ________ depth of about 1,200 miles.
Scientists have learned something about this layer by tracing
________ patterns of earthquake shocks. At ________ center of the
earth lies the white hot core. It has ________ pressure of 45 million
pounds per square inch (psi) and consists mostly of nickel and iron.
Scientists believe that the earth is made of the same material as
________ smaller members of the solar system called meteorites.
________ series of solid and liquid layers is held together by
________ force of gravity.
Notice that in this exercise we have restricted the blanks to
those concerned with postmodification. This is done in order to focus
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the students‘ attention on such structures. The same exercise can be
modified so that blanks are placed before such now familiar
structures as the earth (shared knowledge: world), ¢ rock and metal
(first-mention uncountable), ¢ scientists (first-mention plural), the
white-hot core (shared knowledge: special), the same material
(ranking adjective: unique), and the solar system (shared knowledge:
world). The exercise modified in this way could be given to practice
all the article usages learnt up to this point.
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PRIORITIES FOR METHODS OF TEACHING ENGLISH
PHONETICS TO BEGINNERS
Andrei VASILACHE, university lecturer
Rezumat
Articolul dat reflectă posibilități optime de prezentare ale
modalităților de asimilare eficientă a foneticii engleze pentru
începători. În marea sa parte, cele expuse mai jos descriu modalități
de pronunţie ale sunetelor foneticii engleze prin prisma unor metode
tradiționale. De asemenea, sunt expuse abordările și prioritățile
metodice, care contribuie la realizarea obiectivelor didactice de
studiere a foneticii engleze.
―Human behaviour flows from three main sources:
desire, emotion and knowledge.‖
Plato
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The teaching of phonetics represents a lot within the process
of assimilation of the English language to beginners. It means
nothing but the starting point of acquiring the basics of new
possibilities for reflection of ideas in a foreign language. Frequently,
these are totally different from the ones in native language. In the
case of comparison between the English and Romanian languages,
then their systems of phonetics are much worth to be studied
properly.
The theme is complex, but still the teaching methods should be
easy to handle in the process of teaching by the tutor, on one hand,
and agreeable by the learner, on the other hand. Let us not forget that
English phonetics is a totally strange subject to the Romanian
language students. Here they encounter a barrier of perceiving it,
while the objective of the teacher in class is to make them realise it in
an easier mode. The frustration of the ignorance stage is inevitable
and it must be overcome under the instructor‘s guiding only.
Surely, the students are eager to learn something new, they
like being puzzled, so the task of the teacher is to present unknown
material in a structured way giving the possibility to students to find
solutions and answers to them. The use of flexible methods, proving
to be interactive and stimulating, can result into some positive
achievements for the learners. Undoubtedly, the techniques of
teaching English phonetics have to be acceptable to realising. Brand
new information, torrents of new vocabulary in phonetics and
streams of difficult sounds to pronounce can lead to the state of
rejection by the students from the initially drawn objectives. The
great impact of the teacher here must be the craft of soft attracting
the students into the process of learning the English phonetics.
One of the procedures, in similar situation, might be the
practical issues described by A. Gideon in his journal article: The
Phonetic Method in Teaching Modern Languages, where he states
the following things: ―In accordance with this oral basis,
pronunciation is considered of prime importance. Painstaking care
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is necessary at the outset, since the pupil already speaks his own
tongue, to have him hear the peculiarities of the foreign sounds and
to enable him to utter them himself. For this purpose, recourse is had
to the assistance offered the schoolroom by the physiology of speech
sounds, the science of phonetics‖.
Definitely, it is hard not to agree with the thoughts developed
above, as soon as they fully refer to the objective of the teacher at an
early stage of teaching phonetics of the English language to students.
Another key element is that the procedures have to be in compliance
with the level of knowledge of English of the students, while the
approaches should be individual and friendly. All these factors
simulate the surroundings appropriate to the English language
studying, which can only influence better upon the effect of the
learning process.
Another specific point is the method of linking the spoken
word, written letters and the sounds applied for them. As such, there
is one more thought provided by A. Gideon in the same work, which
says, that: ―The starting – point for instruction according to this
method is the spoken word, not the printed page, the word, the
sound, not the letter. Hence, teaching is at first exclusively oral. The
task of the pupil at this stage consists at mastering in mastering the
sounds of the language to the extend that he learns to recognise them
when uttered in his hearing and to reproduce them according to the
model of the teacher. Not until he knows the sounds does he meet the
equivalent in writing‖.
The next important item within the methods of teaching
English phonetics to beginners is to set topical tasks to them and let
them follow the logical chain which leads to correct answers of the
assignments standing in front of them. So, the priorities for methods
of teaching English phonetics to beginners must be based upon the
atmosphere of studying efficiently for the purpose of the progress.
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SPEAKING AND WRITING AS PRODUCTIVE SKILLS
Eraneac SAGOIAN, ph. d., associate professor,
Agunik SAGOYAN, english teacher, didactic grade II
“Dm. Cantemir” Lyceum
Rezumat
Acest articol tratează importanţa competenţelor productive,
precum competenţa de producere orală şi scrisă. Procesul de
învăţare a limbilor străine este lent şi continuu şi poate fi văzut ca un
şir de provocări ce trebuie înfruntate. Acest proces constă în
dezvoltarea anumitor competenţe - competenţele de producere şi de
receptare. Competenţele de producere sunt semnificative, deoarece
ele permit deţinerea competenţelor comunicative precum producerea
prezentărilor orale, cercetărilor, rapoartelor ş.a.m.d. Articolul
evidenţiază importanţa studierii şi formării acestor competenţe.
One of the ways how newborn kids learn their own language,
is listening to those around them. After such silent way of listening
to other people, language starts to make utterances (speak). Having
learnt to speak they start to learn to read and write. The process they
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are going through covers all 4 skills that we are trying to teach our
students:
 listening;
 speaking;
 reading;
 writing.
If we group those skills in different types: reading and
listening are known as receptive skills, speaking and writing as
productive skills.
As a global medium of communication, the importance of
English has increased a lot. English has become the only language
for the world citizen. English has been taught as a core subject from
class 2 to12, yet it is very painful to watch that students are still
lagging behind to achieve comprehensive productive skills. For a
long time, communicative method is followed at schools and
colleges that aims at developing skills reading, writing, listening and
speaking. And proper planning, implementation and monitoring can
make it possible to achieve students‘ language proficiency in four
skills simultaneously.
Speaking and writing skills are called productive skills. They
are crucial as they give students the opportunity to practice real-life
activities in the classroom. These two skills can be used as a
―barometer‖ to check how much the learners have learned.
Teaching speaking is vital unless someone is learning English
purely for academic reason and does not intend to communicate in
English, which is quite rare. Good command on speaking skills
develop a real sense of progress among learners and boosts their
confidence [6, p. 67].
Teaching writing is important because written communication
is a basic life skill. Students may need to take notes, fill in forms, and
write letters, reports, stories. Many need to fill in detailed
questionnaires related to health, education and employment.
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Sufficient ability of writing skills gives one the confidence and
marks his expertise on a particular language.
Another reason learners need to write is for assimilation.
Writing is an effective way of reinforcing what they have already
been studying, and they benefit greatly from seeing new or
unfamiliar language in written form. Writing is a good way to
practice grammar structures, it helps learning to recycle and look up
new vocabulary and to learn English punctuation rules. It encourages
learners‘ autonomy when they are asked to keep journals on turn in
regular writing assignments that they carry out at home.
Surprisingly it is found that learners are not able to show their
performance in respect of productive skills as they are expected to
be. It indicates that there are some flows regarding the techniques of
teaching those productive skills to the learners. So speaking and
writing skills development should progressively be given greater
attention at secondary level of education.
According to English curriculum requirements, the objective
of English is to develop students‘ ability to use English in an allpurpose way. Harmer suggested, any of the skills cannot be
performed without another. It is impossible to speak in a
conversation if somebody does not listen as well, and people hardly
can write without reading [2, p. 48].
When we learn a language, there are four skills that we need to
complete communication. When we learn our native language: we
usually learn to listen first, then to speak , then to read and finally to
write. These are called the four ―language skills―.
Productive skills, speaking and writing are defined by
Jaromillo and Medinaas an important form of expression used to
persuade or convince other people as well as to share ideas or
feelings [4, p. 73].
Speaking is the productive skill in the oral mode. It, like other
skills, is more complicated than it seems at first and involves more
than just pronouncing words.
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According to Chastain, speaking is a productive skill that
involves many components, such as grammar, sociolinguistics and
discourse, for him speaking is more simply making the right sounds,
choosing the right words or getting the constructions correct [1, p.
39].
Speaking is probably the language skill that most language
learners wish to perfect as soon as possible. Speaking is more
frequently used than writing. The main function of spoken language
is to socialize individuals. Speaking skill is required everywhere,
from simple conversation to formal public speaking. As Wilson
argues, talking can be used to connect with others, explore and
understand the world and real oneself.
Types of speaking activities can be: picture stories,
information –gap-activities, grouping, mingle activities, problem
solving, drama and role –play.
Writing is the productive skill in written mode. It, too, is more
complicated than seems at first, and often seems to be the hardest of
the skills, even for native speakers of the language.
Writing is slightly different from speaking in term of
communication context. Speaking is always intended face- to – face
communication among the audience present, while writing is always
used by the writers to express and communicate their ideas to the
readers who are actually separated by both time and space distance.
According to G. Broughton, English teachers can use three
stages of writing:
 controlled writing;
 guided writing;
 free writing.
Further, G. Broughton, claims that to be successful in teaching
writing skills it is necessary to make sure that the students start with
controlled writing and when they become more confident in writing
with controlled exercises more and more guided writing exercises
should be available.
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On the other hand, Jeremy Harmer in his book‖ How to Teach
Writing‖ distinguishes between writing for learning and writing for
writing.
There are various types of writing activities for the classroom:
letters, creative writing, diary, discursive essays, instructions,
dictation.
There is no doubt that in the era of globalization speaking and
writing are more important than ever. And it is easier to obtain
students participation and motivation when the suggested materials
are entertaining, original and interesting. The key is to motivate
students to learn English, giving them a chance to speak about
interesting topics. If the students, teachers and the authorities
cooperate and adopt the recommendations the teaching and learning
of spoken and written English will be more effective.
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THE PROBLEM OF HUMAN AND ART IN THE NOVEL
“THE MOON AND SIXPENCE” BY W. S. MAUGHAM
Nina TATARU, university lecturer,
Galina PLESCENCO, university lecturer
Rezumat
În acest articol se pune accent pe semnificaţia şi mijloacele de
păstrare a stilului operei literare originale în traducere. În procesul
de traducere, traducătorul, în mod creativ, reproduce stilul
originalului prin intermediul tehnicilor lingvistice care, în limbaţintă, ,sunt similare celor din limba-sursă, pentru ca versiunea
tradusă să fie receptată aproape la fel cum este apreciat originalul.
―The Moon and Sixpence‖ is a short novel of 1919 by
William Somerset Maugham based on the life of the painter Paul
Gauguin. The story is told in episodic form by the first-person
narrator as a series of glimpses into the mind and soul of the central
character, Charles Strickland, a middle-aged English stockbroker
who abandons his wife and children abruptly to pursue his desire to
become an artist.
In ―The Moon and Sixpence‖, the pursuit of beauty is the
main theme of the novel. If this novel is essentially a realistic novel,
the absolute beauty is only a vision. Strickland's (the main character)
aestheticism, his passionate pursuit of beauty, and faith in beauty,
comes not from the realistic attitude but the romantic, aesthetic
attitude. If life is noble and fine because of the existence of beauty,
the realization of beauty is the best and greatest ideal of human
being. Human being can make himself more than what he is by the
realization of the ideal beauty. This thought is evidently idealistic
and romantic.
The novel is an illustration of one of Maugham's favourite
convictions that human nature is knit of contradictions, that the
workings of the human mind are unpredictable. Strickland is
concentrated on his art. He is indifferent to love, friendship and
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kindness, misanthropic and inconsiderate to others. His pictures fall
flat on the public and recognition comes to him only after death.
Maugham borrowed the title of the novel from a review of his
book "Of Human Bondage". Speaking of the principal character of
the book, the reviewer remarks: "Like so many young men he was so
busy yearning for the moon that he never saw the sixpence at his
feet." The title served to Maugham as a symbol for two opposing
worlds — the material world quit by Strickland, where everything is
thought of in terms of money, and the world of pure artistry craving
for beauty [1, pp. 142-143].
The inspiration for this story, Gauguin, is considered to be the
founder of primitivism in art. The main differences between
Gauguin and Strickland are that Gauguin was French rather than
English, and whilst Maugham describes the character of Strickland
as being largely ignorant of his contemporaries in Modern art (as
well as largely ignorant of other artists in general), Gauguin himself
was well acquainted with and exhibited with the Impressionists in
the 1880s and lived for awhile with Van Gogh in southern France.
How many of the details of the story are based on fact is not known.
However, Maugham had visited the place where Gauguin lived in
Tahiti and purchased some glass panels painted by Gauguin in his
final days.
―The Moon and Sixpence‖ is the story of Strickland is a welloff, middle-class stockbroker in London some time in the late 19th
or early 20th century. Early in the novel, he leaves his wife and
children and goes to Paris, living a destitute but defiantly content life
there as an artist (specifically a painter), lodging in run-down hotels
and falling prey to both illness and hunger. Strickland's decisive
quality as an artist is, in Maugham's own word, "simplification,"
although the irony is that this "simplification" is anything but simple.
It is extraordinarily hard to understand. It is almost as though
Maugham is poking fun at his own presumable simplicity as well as
at the myth of the modern artist whose rejection of all that is
264

conventional turns out to be obfuscating rather than clarifying.
Modern art, whether Gauguin's or Maugham's own, is indeed
difficult, although one need not be hit over the head with it for its
subtleties to emerge [2, 7].
The innovative complexities of ―The Moon and Sixpence‖ are
not, however, limited to temporal experimentation or the refusal to
allegorize. If the novel resembles Conrad in narrative structure and
tropical site, it also departs from Conrad in its suspension of
sympathy for the visionary. Maugham's first-person narrator does
not construe his relation to Strickland along the familiar lines of the
secret sharer or double (the narrator who recognizes his own dark or
repressed side by identifying with his perplexing subject), the
combined technical and psychological device that Maugham
borrows from Conrad and turns on its head. Unlike Conrad's
Marlow, Maugham's narrator is drawn to the visionary not by
sympathy but by mere curiosity, circumstantially created by the
entreaties of Strickland's abandoned wife, whom he meets in London
at the book's start, and, later on, by the circumstances of World War
I, when he finds himself in Tahiti after Strickland has died. Even
though Maugham's narrator is himself an artist (a professional
writer), he does not glorify the artist's pain and suffering. "I have
nothing but horror," says Maugham in a 1917 entry in ―A Writer's
Notebook‖, "for the literary cultivation of suffering which has been
so fashionable of late." Despite the narrator's fascination with
Strickland, there is no kinship, nor is there antagonism. There is
instead a preposterously cool neutrality, made convincing by the
charming avuncularity of tone that is Maugham's stylistic signature
[3, 37].
This charm is what makes the Maugham narrator the central
force in ―The Moon and Sixpence‖, and a special voice in English
fiction as a whole. Nameless in ―The Moon and Sixpence, this
persona came to be used more and more by Maugham over the
years, acquiring the name of Ashenden in many of Maugham's
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stories. He even survives his incarnation as Ashenden with the
publication of ―The Razor's Edge‖ (1944), when he takes on
Maugham's own name. Endearingly paradoxical, the Maugham
narrator is sophisticated and cynical, but also affable and
companionable; dry and indirect, but also vivid and straightforward.
While it may appear that his exact descriptive powers in ―The Moon
and Sixpence‖ contrast with the lack of an explanation to the puzzle
of Strickland, his unwillingness to offer allegorical answers to
aesthetic, existential, or metaphysical quandaries is of a piece with
his trenchant exactitude. If something cannot be described, what is
its status? Maugham had little use for the ineffable, not because his
sympathy for Romantic vision was nil, but because the realist in him
bridled at the excessive poeticity to which the description of inward
states of mind might lead. He mocks the dangers of such rhetorical
self-indulgence in the opening chapters of ―The Moon and
Sixpence‖, finally throwing up his hands in the face of the bad
writing that results from it in order to get on with his story [4, 123].
The novel ―The Moon and Sixpence‖ is about the problem of
human and art in every sense of the word. The character of Charles
Strickland, the mild-mannered stockbroker who rejected everything
in life for a single-minded pursuit of his art, as the archetype of what
art is and what the artist must do to achieve it. His relations with
others show the depths to which one must truly stoop in order to
create something of enduring truth and meaning. In contrast, the
character of Stroeve is the archetype of love, and he conducts
himself in the way all must who wish to put love above all else.
Their conflict over Stroeve‘s wife Blanche is extremely interesting
when viewed in this context, to say nothing about Blanche‘s
motivations for choosing Strickland (art) over Stroeve (love).The
real ending of the book should have been with the image of the
pictures Strickland painted on the walls of his Tahitian home,
pictures painted while going blind from leprosy, pictures that were
beautiful and obscene, pictures that revealed an understanding of the
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workings of the universe man was never meant to know, and
pictures Strickland would surround himself with after going blind
and study in the dark center of his mind‘s eye, seeing more than
anyone had ever seen before. The few paragraphs that follows this
are a bit of an anticlimax, but probably necessary. The final scene
with Strickland‘s abandoned wife and child potential degree.
Presumably Strickland's "moon‖ is the idealistic realm of Art and
Beauty, while the "sixpence" represents human relationships and the
ordinary pleasures of life.
―The Moon and Sixpence‖ can be read as a treatise on the
tension that exists between the idealistic pursuit of art and the ability
to maintain healthy human relationships and from that perspective its
disturbing message is clearly that the artist can have one or the other,
but not both.
We believe there‘s a deeper reading of ―The Moon and
Sixpence‖, a much more fascinating reading that puts the tension not
between competing ideals and forces of the world at large, but
within the artist himself. The narrator refers to Strickland‘s inward
focus and a kind of desperate inner struggle again and again in the
novel. Like when he first visits Strickland in Paris. He says that he
never cared for Paris, for the sightseeing, as if he travelled Paris for
100 hundred times. The author tells the reader that any person
whoever visits Paris for several times will anyway be fascinated by
the sights and monuments of it, but Strickland was really not
interested in it, he was very cold toward the beauty of the city. He is
possessed by some outer force. He is in search of something which
he does not know himself. He is so much devoted to art and painting
that even forgets about himself. He is transformed into some kind of
machine, if we can say so [3, 87].
Another important aspect of Strickland´s ―transformation‖ is
the way he draws pictures. Meanwhile he had never ceased to work
at his art; but had soon tired of the studios, entirely by himself. He
had never been so poor that he could not buy canvas and paint, and
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really, he needed nothing else. He painted with great difficulty, and
in his unwillingness to accept help from anyone lost much time in
finding out for himself the solution of technical problems. He was
aiming at something, and perhaps he hardly knew himself; He did
not seem quite sane. He would not show his pictures because he was
really not interested in them. He lived in a dream, and the reality
meant nothing to him. He worked on a canvas with all the force of
his violent personality, oblivious of everything in his effort to get
what he saw with the mind‘s eye; and then, having finished, not the
picture perhaps, he lost all care for it. He was never satisfied with
what he had done; it seemed to him of no consequence compared
with the vision that obsessed his mind.
English literature is passing through a period of transition and
any forecasts concerning its further development would be arbitrary.
One thing seems certain, however – the best works of contemporary
prose and poetry are being put at the service of the momentous
issues of today and bear relevance to the needs aspirations of
humanity. Literature is the vision of life. Its main aspect is human
being, his acts, his fights, his love, his hatred, happiness and grief.
Human being is considered to be the leading core in the creation of
literature, because the author creates the overall content of the work
through the human being. While creating literary image, the writer
shows his individual aspects as well. It is not an easy task to get to
the heart of the readers through the books. One of the great writers
of the English Literature William Somerset Maugham could
combine both human character and the art in his novel ―The Moon
and Sixpence‖. The novel could show us the devotion of a man to
art, his sacrifice and finally his grief. He ends up his life getting
blind and living a miserable life. William Somerset Maugham can be
considered as one of the brightest representatives of the English
Literature. That‘s why, in our opinion, it is important to read,
analyze and spread his novels to the people.
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WRITING IN PLAIN ENGLISH
Cristina NAZARU, university lecturer
Rezumat
Articolul dat are în vizor importanţa scrierii folosind un
limbaj clar şi pe înţelesul tuturor, care apare în limba engleză sub
numele Plain English. Plain English (sau, în traducere, engleza
simplă) este o formă de prezentare a informaţiei într-o manieră ce ar
facilita înţelegerea încă de la prima lecturare sau audiere. Termenul
nicidecum nu se referă la utilizarea unui limbaj simplist, ci la
utilizarea unei forme a limbii ce este directă, uşor de înţeles, care
face uz de termeni cotidieni şi evită pe cât de mult posibil
terminologia de specialitate şi structurile întortocheate, lungimea
enunţului limitându-se la 15-20 de cuvinte.
"Plain English is clear, straightforward expression, using only
as many words as are necessary. It is language that avoids
obscurity, inflated vocabulary and convoluted sentence
construction.‖
Professor Robert Eagleson
Since many of the official documents and business writing are
too long and excessively complicated using bureaucratic language
and corporate jargon, which limit the ability to understand them, it is
essential to try to make writing clearer and as concise as possible.
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The main goal in any writing is to put forward the message in
a way that the target audience understands it. Readers want an
effortless, readable and clear writing style that makes use of plain
language. Plain language is simple, which ―does not mean simplistic.
It means straightforward, clear and precise. It can be elegant and
dramatic. It even can be beautiful‖ [1, p. 11].
Plain English, as any other plain language, is a style of writing
information that helps people understand it the first time they read it.
It involves using short, clear sentences and everyday words,
explaining terms where it is impossible to avoid them and using a
readable font. ―A plain English document uses words economically
and at a level the audience can understand. Its sentence structure is
tight. Its tone is welcoming and direct. Its design is visually
appealing. A plain English document is easy to read and looks like
it‘s meant to be read‖ [2, p. 5].
The necessity of using plain English arises from at least two
reasons:
 It is impartial and non-discriminatory. Plain English gives
people information in a language they can understand and helps them
make informed choice. It is particularly important to provide
information in plain English for people with literacy difficulty, and
for those for whom English might not be the native language.
 It is understandable and makes good sense. Clearer
information is shown to improve public sector performance, reduces
mistakes and leads to fewer complaints and repeated questions.
A further very important benefit of using plain English is that
it saves time and money. For instance, in 2006 a team in a US
government department rewrote 400 form letters into plain English.
Two years later, they had 18,000 fewer phone queries than the
previous years. Staff processed more claims from people and felt
better about their jobs because they were not answering the same
questions repeatedly [3, p. 6].
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Nowadays, in English-speaking countries, there is a growing
move to simplify the language used in official and business
documents since ―many of these have become so convoluted that the
intended message is lost‖ [4]. The movement is referred to as the
Campaign for plain English.
In the UK, the plain English movement has existed since the
1970s. The main actors in plain English include local authorities,
health services and large financial corporations.
Since 1979 when the campaign initiated the fight against
―jargon and gobbledygook‖, the move has quickly spread all over the
world, to all Anglophonic countries. Governmental documents, as
well as forms, contracts and other type of writing from private banks,
insurance, legal and consumer-oriented companies began to be
issued using simple and easily understood language. The movement
has resulted in new laws and regulations. For instance:
 In the United States, the most encouraging developments in
the plain language movement came on 1 June when 1998 President
Clinton issued his Executive Memorandum on plain language [1, p.
66]. The Plain Writing Act of 2010 passed through the houses of
Representatives in 2010. The Act requires the federal government to
write all new public documents in a ―clear, concise, well-organised‖
manner that follows plain language writing standards.
 In Australia, laws on income tax and road safety have been
put into plain English and much of the movement towards using
clearer language has come from state government and the legal
profession.
 The Canadian government refers specifically to plain
language in its 2012 communications policy, saying "To ensure
clarity and consistency of information, plain language and proper
grammar must be used in all communication with the public".
 The European Commission launched a Clear Writing
Campaign in 2012. This campaign encourages staff to write more
271

clearly and make all types of documents, in all language, shorter and
simpler.
The principles of writing in Plain English follow some simple,
yet basic rules:
 short sentences should replace longer ones
This does not mean that all the sentences should be short and
have the same length. The writing should be varied, in which long
sentences alternate short ones, ―following the basic principle of
sticking to one main idea in a sentence, plus perhaps one related
point‖ [5].
Most writing experts agree (e.g., Ann Wylie) that in clear
writing the average length of a sentence should be between 15 and 20
words. According to a research by the American Press Institute, the
above-mentioned expert refers to, ―the longer your sentence, the less
your reader will understand‖. [6] The study shows that:
o when the average sentence length in a piece was fewer than
eight words long, readers understood 100% of the story;
o even at 14 words, they could comprehend more than 90 % of
the information;
o but move up to 43-word sentences and comprehension
dropped to 10%.
 short everyday words should be preferred
This implies using common everyday words, words that are
appropriate for your readers and they might most probably
understand. Using the simplest word that fits is the best solution.
Avoid using jargon and legalese, unless you are writing to
people who might understand the terms and words used.
 the passive voice should be banished and replaced by active
voice
If you want your writing do be ―crisp and professional‖ not
―stuffy and bureaucratic‖ [5], use active voice instead of passive. Try
to avoid passive voice as much as possible, as it
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However, there are a few instances when passive voice might
be more appropriate:
o To sound less hostile, e.g., ―this bill has not been paid”,
instead of “you have not paid this bill”.
o To avoid taking the blame, e.g. “a mistake was made” rather
than “we made a mistake”.
o When you do not know who or what the doer is.
o If it simply sounds better.
 make use of verbs to avoid nominalization
This implies using abstract nouns when verbs could make the
difference. Like in the case of passives, the excessive use of nouns
makes reading more difficult and ―over-loaded‖. For instance, “there
will be a stoppage in our activity,” sounds much more sophisticated,
yet much more awkward than “we will stop our activity”.
 be personal
Using ‗you‘, ‗we‘ and ‗I‘ in will help imagine the reader and
make the tone of the written material warmer. It is easier for readers
to engage with information when you address them directly.
 using a variety of signposts
Using lists for splitting up information, headings to organize
your information into clear paragraphs and imperatives when giving
instructions are good tips to make your writing clear and easy to
read.
 always check that “your writing is clear, helpful, human
and polite” [5].
Following the simple rules above can ensure good writing and
hence a successful communication act. Using Plain English is not
about breaking any grammatical rules – it is only about making what
we write accessible and as useful as we intend it to be.
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However, if you still have second thoughts about using Plain
English consider the few examples below and draw your own
conclusions.
Before: ―I declare that the foregoing particulars are correct
and I hereby authorize the company to make whatever enquiries it
considers necessary to process this application.”
After: “The above details are correct. The company may
check any of my details to process this form.”
Before: “The proliferation of PCs throughout the organization
and the ongoing implementation of the new computer system were
identified as developments which will provide opportunities to
address quality communications to the customers.”
After: “We identified that using extra computers and the new
computer system will help us improve how we communicate to our
customers.”
[Examples taken from www.skillsyouneed.com]
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SPOKEN GRAMMAR AND ITS ROLE IN THE ENGLISH
LANGUAGE CLASSROOM
Alina MARDARI, university lecturer
Rezumat
În prezent se pune tot mai mult accent pe predarea limbii
communicative şi pe autenticitate, recunoscând în acest fel rolul
gramaticii vorbite. Acest articol tratează poblemele cheie întâlnite
de profesorii ce ţin să încorporeze în cadrul lectiilor de limba
engleză gramatica comunicativă şi evidentiază cele şase trăsături
specifice gramaticii comunicative. Prezenta comunicare încurajează
utilizarea gramatici comunicative în predarea unei limbi străine şi
acentuează necesitatea includerii celor şase trăsături menţionate
mai sus chiar şi în programele de studii.
Traditionally, formal descriptions of English grammar are
typically based on standards of written English; recent, though,
particularly as a result of analysis of large corpora of spoken data and
an emphasis on spoken communication, researches and linguists
have begun to focus on describing features of spoken grammar and
to question the appropriateness of applying written-based standards
of grammatical descriptions of spoken English. Because of current
trends emphasizing communicative language teaching and
authenticity, recognizing the classroom role of spoken grammar is
more important than ever before. Learning about characteristics of
spoken grammar and ways to teach them empowers you to improve
your students‘ overall fluency and face-to-face conversation,
increases the authenticity of your speaking lessons, and prevents
your students from speaking English of a textbook.
Features of Spoken English
Although many grammatical features of everyday, unplanned
conversation are judged incorrect by standards of written English,
these features of natural conversation should not be regarded as
incorrect derivations from standard English. Unlike written English,
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spoken English is usually spontaneous and unplanned and produced
in real time with no opportunity for editing. This spontaneity
produces some distinct features, as speakers deal with and adapt to
pressure of real time processing, resulting in a step-by-step assembly
of speech. In addition, speech usually occurs face-to-face, resulting
in highly interactive situation with a shared context. Thus, the nature
and characteristics of conversation of conversational English itself
lead to several distinct grammatical features of spoken English as
speakers try to fulfill the interpersonal and interactive functions of
spoken language in real time [3, p. 363].
Not learning features of spoken grammar can impede students‘
ability to speak English fluently and appropriately [5, p. 144]. The
following six features will help language instructors to understand
what spoken grammar is and to provide classroom instruction and
activities that advance their students‘ development of spoken
grammar knowledge and overall speaking skills. The six features of
spoken grammar are the following:
Ellipsis – the omission of elements normally part of a certain
structure and is found in both spoken and written English. Face-toface nature of spoken language allows speakers to leave out
information that is easily retrievable from the situation, which in turn
helps them to cope with the real-time pressure of conversation by
speaking in shorter phrases.
Heads – ways to introduce and orient listeners to a topic
before giving information on the topic. Heads are both an act of
sensitivity to the listener and a reflection of the exigencies of face-toface interaction and real time nature [4, p. 273]. Heads allow
speakers to highlight the topic they want to talk about before
commenting on it, giving both the speaker and the listener more
processing time in real time communication.
Tails – comments that are added at the end of a phrase. This
can be a whole phrase as in the example ―It‘s very nice, that road up
through Skipton to Dales‖ or they can consist of just one word ―It‘s a
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serious picture, that‖ [2, p. 141]. Tails have a range of functions,
including clarifying a comment, expressing personal attitude or
judgement of an item, or serving an interpersonal function [6, p.
242].
Fillers and backchannels – fillers are words and utterances
that do not have a specific meaning but rather fill time and allow the
speaker to gather their thoughts. Backchannels, on the other hand,
are words and utterances that are used to acknowledge what the
speaker is saying and encourage him or her to continue. Both are
common in English conversation because they serve important
communicative and interpersonal functions, and it would be both
difficult and awkward to have a conversation without them [7, p.
150].
Phrasal chunks – fixed words or phrases that can combine
with other elements but act as ready-made lexical units of language,
just as words do. Because of the pressure of real-time processing,
speakers rely on a relatively small number of fixed words and
phrases to fill particular grammar functions. Cullen and Kuo cite
different functions for different phrasal chunks, including terms to
create vagueness (―sort of‖, ―kind of‖), modify and show politeness
(―a bi‖), and mark discourse structures (―you know‖, ―I mean‖).
Pedagogical issues
Even among researches who advocate teaching specific
characteristics of spoken English to EFL students, there is no
consensus on the approach teachers should adopt or the extent to
which they should teach features of spoken grammar. Among some
of the issues for teaching spoken gramma are: (1) the need for
authentic materials, (2) the necessity of teaching spoken grammar for
developing students‘ spoken communication skills in all contexts,
and (3) the question of whether to teach production or focus on the
recognition of spoken grammar characteristics. Teachers who want
to incorporate spoken grammar activities into their own classes must
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consider these issues in the light of their own specific teaching
context.
A major goal of communicative language teaching is to
develop students‘ abilities to communicate in meaningful contexts.
As Basturkmen points out, recent methodology often focusses on
activities to get students to speak, rather than on providing them with
the means to interact [1, p. 7]. It only makes sense, then, that in order
for our students to communicate effectively in spoken English, they
need to both recognize and use these features of spoken grammar,
even in an EFL context [5, p. 137].
With English increasingly being used to communicate in
international contexts, it is more important than ever that students be
taught conventions and features of spoken English that will allow
them to become effective communicators.
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METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENŢEI DE
PRONUNŢIE LA STUDENŢI (MONOFTONGUL POSTERIOR
ENGLEZ [U])
Larisa USATÎI, lector universitar
Summary
The article touches upon the methodology of developing the
students' pronunciation competence of the English back
monophthong [u] in comparison with the Romanian one. The
technology for the development of the pronunciation competence of
the back monophthong forsees three stages of teaching-learning the
pronunciation.
For the efficient formation of the pronunciation competence a
number of principles should be kept to such as: the principle of
motivation; conscious learning; consecutiveness and others.
Exercising/drilling is the main didactical-methodical unit for
learning foreign languages. For this purpose, it is necessary to
elaborate and use a system of exercises to correspond the objectives
and stages of learning English.
Reforma învăţământului necesită implementarea unui sistem
bine structurat în predarea limbii străine de circulaţie internaţională în
instituţiile de învăţământ superior. Învăţarea limbii engleze cuprinde
un şir de acţiuni îndeplinite de persoane care îşi dezvoltă un ansamblu
de competenţe generale, cea de pronunţie corectă, bazată pe explorarea
mijloacelor lingvistice, fiind una principală.
P.Golu susţine că „învăţarea înseamnă în esenţă dobândirea de
experienţă, iar dezvoltarea reprezintă câştigurile interne, sedimentarea
experienţei" [7, p. 229].
Tehnologia dezvoltării competenţei de pronunţie a
monoftongilor posteriori englezi cuprinde trepte de predare-învăţare a
pronunţiei monoftongilor posteriori englezi (treapta de constatare a
pronunţiei, de formare a pronunţiei şi cea de dezvoltare individuală a
pronunţiei) şi, ca rezultat final, a competenţei de pronunţie. Tehnologia
didactică presupune mijloace, metode şi procedee, forme de organizare
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întreprinse pentru formarea continuă a personalităţii umane.
Metodologia, în opinia E. Joiţă [6, p. 76] este definită prin rolurile
îndeplinite pentru „precizarea, valorificarea teoretică şi practică a unei
ipoteze, acumularea şi prelucrarea datelor obţinute".
C. Cucoş consideră, că „metodologia didactică vizează
ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate în procesul de
învăţământ" [5, p. 286].
La formarea eficientă a competenţei de pronunţie trebuie
respectate şi realizate următoarele principii: principiul necesităţii
motivaţionale care se fundamentează pe interesul cognitiv, sentimentul
datoriei, motivul autodezvoltării şi autoafirmării şi altele. Toate vor
mobiliza studenţii să fie activi în procesul de însuşire a pronunţiei
monoftongilor. Însuşirea conştientă a pronunţiei nu implică numai
audierea şi receptarea sunetului, dar şi interpretarea conştientă a
acestuia, făcând deosebire între monoftongul englez şi cel din limba
română, respectând modul de determinare a duratei lui (lung/scurt).
Principiul corelării limba maternă – limba engleză demonstrează
necesitatea organizării procesului de studii astfel încât să evităm
interferenţa limbii materne. În opinia lui L. Scerba, acest principiu este
fundamental la însuşirea pronunţiei engleze, numindu-l „principiul
pornirii" de la limba maternă şi contribuie la prevenirea greşelilor în
pronunţie. Alte principii, care, indiscutabil, contribuie la dezvoltarea
competenţei de pronunţie, sunt: principiul corelării celor patru
componente – audiere, vorbire, citire şi scriere; cel al dozării
materialului pentru procesul de însuşire a pronunţiei monoftongilor
posteriori englezi. Nu mai puţin important şi necesar este principiul
activităţii verbale, care constă în exersarea verbală a cuvintelor ce
conţin monoftongi englezi. I. Cergit [3, p. 98] constată, că „exerciţiul
este o metodă de acţiune reală asupra realităţii, în care se recomandă
executarea repetată, conştientă şi sistematică a unor acţiuni, operaţii
sau procedee în scopul formării deprinderilor practice şi intelectuale
sau a îmbunătăţirii unei performanţe". După D. Chiţoran, o metodă
sigură de însuşire a pronunţiei se face fie după un model de pronunţare
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sau cu ajutorul transcrierii fonetice. E. Пассов [9] menţionează că
exerciţiul este unitatea didactico-metodică principală pentru învăţarea
limbilor străine. În acest scop este necesară elaborarea, structurarea şi
efectuarea unui sistem de exerciţii care să corespundă obiectivelor şi
etapelor de învăţare a limbii engleze.
Exerciţiile se clasifică după principiul consecutivităţii, învăţării
conştiente, dozării materialului, legăturii limba maternă – limba
engleză şi a unităţii temporale a formării pronunţiei monoftongilor
posteriori englezi prin audiere, citire, scriere şi vorbire. Ele sunt:
exerciţii imitative; receptive, perceptive; determinative; contrastive; de
transcriere; de ortografie, exerciţii-dictare; textuale; de traducere.
Volumul exerciţiilor pentru forarea pronunţiei monoftongilor
posteriori englezi include: cuvinte, perechi minimale de cuvinte în
ortografie şi transcriere; propoziţii, proverbe, texte, fonografemograme, texte.
1. Cuvinte separate în română, ce conţin monoftongul
posterior de scurtă durată /u/, a căror corp fonetico-fonologic nu
sunt atestate în engleză la începutul (a), mijlocul (b) şi sfârşitul (c)
cuvintelor: a) ud, ulm, un, unt, uns, urc, urs; b) bust, cub, curb, dud,
duh, dur, dus, fum, fus, gust, just, lung, mult, murg, must, nul, prunc,
puc, punct, pur, sub, sud, sul, supt, sus, truc, tuns, turc, debut, difuz,
dispus, intrus, năuc, opus, rebut, recrut, stătut, sudic, vultur; c) acu,
aspru, astru, acru, Codru, cuţu, făcu, litru, teatru, sacru, socru, triplu,
vostru, Petru, cucu;
2. Cuvinte separate cu monoftongul /u/ în limba română şi
cu /u/ din engleză care după învelişul lor fonetico-fonologic se
aseamănă: a) în ortografie şi transcriere: Bush /buʃ/ – bush, Bush
/buʃ/; ‗ciuma /‘tʃuma/ – Chu‘mar /tʃu‘mɑ:/; cu /ku/ – coo /ku(:)/; cuc
/kuk/ – cook /kuk/; ‗cu‘cu /‘ku‘ku/ – cu‘ckoo /ku‘ku:/; food /fud/ –
food /fud/; Gw‘rych /gu‘ri:k/ – Gw‘rych /gu‘ri:k/; hu‘ra /hu‘ra/ –
hu‘rrah /hurɑ:/; grup /grup/ – group /gru(:)p/; lup /lup/ – loop /lu(:)p/;
look /luk/ – look /luk/; lux /luks/ – looks /luks/; ‗Mureş /‘mureʃ/ –
‗Muresh /‘mureʃ/; nuc /nuk/ – nook /nuk/; puf /puf/ – pouffe /puf/;
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‗pud(d)ing /‘puding/ – ‗pudding /‘pudiŋ/; pus /pus/ – puss /pus/;
‗pus(s)y /‘pusi/ – ‗pussy /‘pusi/; put /put/ – put /put/; sun /sun/ – soon
/su(:)n/; ‗sputnic /‘sputnik/ – ‗sputnik /‘sputnik/; Su‘ceava /su‘tʃava/ –
Su‘ceava /su‘tʃɑ:vɑ:/; tu /tu/ – to, too, two /tu(:)/; tub /tub/ – tube
/tu(:)b/; u‘lan /u‘lɑ:n/ – u(h) ‗lan /u(:)‘lɑ:n/; iu /ju(:)/ – you /ju(:)/,‘tutti
/‘tuti/ – ‗tutti /‘tuti(:)/; jiu-‘jitsu /dʒiu-‘dʒitsu/ – jiu-‘jitsu, jiu-‘jutsu
/dʒju(:)-dʒitsu(:)/; Wood /wud/ – Wood /wud/; Woof /wuf/ – Woof
/wuf/; ‗Kundera /‘kundera/ – ‗Kundera /‘kunderə, ‗kunderʌ, ‗kundera/;
‗umlaut /‘umlaut/ – ‗umlaut /‘umlaut/; ‗Zubcu /‘zubcu/ – ‗Zubcu
/‘zubcu/; b) în ortografie: Bush – bush, Bush; ‗ciuma – chu‘mar; cu –
coo; cum – cwm; cuc – cook; ‗cu‘cu – cu‘ckoo; food – food; Gw‘rych
– Gw‘rych; grup – group; lup – loop; look – look; lux – looks; ‗Mureş
– ‗Muresh; nuc – nook; ‗pud(d)ing – ‗pudding; puf – pouffe; pus –
puss; ‗pussy – ‗pussy; put – put; sun – soon; ‗sputnic – ‗sputnik;
Su‘ceava – Su‘ceava; tu – to, too, two; tub – tube; ‗ulan – ‗u(h)lan;
‗umlaut – ‗umlaut; ˏUru‘guay – ˏUru‘guay; iu – you; Wood – Wood;
Woof – Woof; Woolf – Woolf; ‗Wooster – ‗Wooster, ‗Wolsey –
‗Wolsey; ‗Wolseley – ‗Wolseley; ‗Wombwel(l) – ‗Wombwell;
‗Woot(t)on – ‗Wootton; ‗Wot(t)on – ‗Wotton; ‗Wulf – ‗Wulf; ‗Wulfila
– ‗Wulfila; ‗Wulfstan – ‗Wulfstan; ‗Zubcu – ‗Zubcu.
3. Cuvinte separate engleze cu monoftongul /u/, care nu au
echivalente fonetico-fonologice în limba română: în transcriere la
începutul (a), mijlocul (b) şi sfârşitul (c) cuvintelor: a) // uh, ‗ulrik,
u‘ru:mjə, ur‘du: uə‘du, ‗urug‘wein, ‗utfiləs; b) ‗bruəri, ‗bulin, ‗bukei,
‗buz(ə)n, ‗butʃə, ‗bukkeis, ‗bulit, buk, gud, pul, huk, brum, ful, stud,
‗ʃugə, ‗futbɔ:l, ‗futbɔ:lə, ‗fulfil, ‗lukiŋ, ‗poupuri, ‗æmbuʃ, ‗bɑ:θrum,
bruk, ‗brʌðəhud, bul, bulz, ‗buʃi, ‗buldouzə, ‗buli, ‗bulwək, ‗bulʃə,
‗butʃəri, ‗kԑəful, grum, kuks, ‗kukbuk, fud, ‗kukiŋstouv, ‗kuriə,
‗kɔpibuk, ‗kruəl, ‗kruət, kud, ‗kukuz, ‗kukəri, fə‘suk, ‗fulfil, ful,
‗gud‘lukiŋ, hud, huks, in‘kɔŋgruəs, ‗input, ‗futnout, puʃ, ‗puʃiz, puts,
rumz, ‗sku:lbuk, ‗sku:lrum, ʃuk, ‗skilful, suts, ‗spɔ:tsˏwumən, tuk,
ˏʌndə‘tuk, ruk, ‗wustə, ‗wumən, wud, ‗wudid, ‗wudn, ‗wudmən, wul,
wulf, ‗wə:dbuk, ‗lukiŋ-glɑ:s, ‗wumənhud, ‗tʃaildhud, ‗put(t)iŋ,
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‗wul(ə)n, ‗futfɔ:l, ‗futmɑ:k, ‗wudpekə, ‗ʃugəri, ‗hændbuk, ‗wulvəriin,
‗wustid; c) ‗intu, ‗ʌntu, uə‘du, 'ɔntu //; în ortografie şi transcriere la
începutul (a), mijlocul (b) şi sfârşitul (c) cuvintelor: a) ugh /uh/,
‗Ulrich /‘ulrik/, U‘rumiah /u‘ru:mjə/, Ur‘du /ur‘du, uə‘du:/, ‗Ulfilas
/‘ulfiləs/; b) ‗ambush /‘æmbuʃ/, ‗bathroom /‘bɑ:θrum/, brook /bruk/,
‗brotherhood /‘brʌðəhud/, ‗bulldozer /‘buldouzə/, ‗bashful /‘bæʃful/,
‗beautiful /‘bju:tiful/, ‗bully /‘buli/, ‗bulwark /‘bulwək/, ‗butcher
/‘butʃə/, ‗carefully /‘kԑəfuli/, cooks /kuks/, ‗cookbooks /‘kukbuks/,
‗couriers /‘kuriəz/, ‗cushions /‘kuʃənz/, for‘sook /fə‘suk/, full /ful/,
hood /hud/, hook /huk/, ˏinflu‘enza /ˏinflu‘enzə/, ‗input /‘input/,
ˏinstru‘mental /ˏinstru‘mentəł/, ‗pusses /‘pusiz/, puts /puts/, room
/rum/, ‗schoolbook /‘sku:lbuk/, shook /ʃuk/, ‗skilful /‘skilful/, soot
/sut/;
în ortografie la începutul (a), mijlocul (b) şi sfârşitul (c)
cuvintelor: a) ugh, ‗Ulrich, ‗umlaut, ‗Urugway, Uruguayan,
U‘rumiah, Ur‘du; b) puts, bull, pull, good, goods, took, wolf, rook,
crook, hook, full, hood, stood, broom, brook, ‗foot-note, ‗bushy,
‗hooker, ‗footballer, ‗looking-glass, ‗womanhood, ‗pulley, ‗pussy,
‗gulden, ‗footman, ‗putting, ‗sugar, ‗sugary, ‗cooker, ‗rookery,
‗helpful, ‗aircushion, ‗output, ‗gas-cooker, ‗book-stall, ‗bushel,
‗pushbutton, ‗rucksack, ‗hookey, ‗woodland, ‗put-off, ‗sugar-bowl,
‗wool-sack, ‗pussy-cat, ‗bookcase, ‗goods-shed, ‗bushman, ‗footage,
‗pullman, ‗bulwark, ‗cook-room, ‗goodwill, ‗pull-over, ‗goodness,
‗pulpit, ‗bookie, ‗book-shop; c) ‗into, ‗unto, ‗onto.
4. Cuvinte separate engleze cu monoftongii posteriori /u/ şi
/u:/ contrastate conform duratei lor: broom /brum/ – Brum(e), brume,
broom /bru:m/; doest /‘duist/ – doest /‘du:ist/, ‗chewing-gum
/‘tʃuiŋgʌm/ – ‗chewing-gum /‘tʃu:iŋgʌm/, cou‘lisse /ku‘li:s/ – cou‘lisse
/ku:‘li:s/; Du‘ane /du‘ein/ – Du‘ane /du:‘ein/, ‗cruet /‘kruit/ – ‗cruet
/‘kru:it/, full /ful/ – fool /fu:l/, ‗gruel /‘gruəl/ – ‗gruel /‘gru:əl/, Lui‘se
/lu‘i:z/ – Lui‘se /lu:‘i:z/, Lui‘sa /lu‘i:zə/ – Lui‘sa /lu:‘i:zə/, room /rum/
– room, Room, rheum /ru:m/, soon /sun/ – soon /su:n/, soot /sut/ –
soot, suit /su:t/, stook /stuk/ – stook /stu:k/, should /ʃud/ – shoed /ʃu:d/,
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stood /stud/ – stewed /stu:d/, Su‘dan /su‘dɑ:n/ – Su‘dan /su:‘dɑ:n/,
‗Suez /‘suiz/ – ‗Suez /‘su:iz/, cwm /kum/ – coom /ku:m/.
5. Fraze / propoziţii în care monoftongul /u/ apare frecvent:
1. The ‗book-shelf is ‗full of ‗good books. 2. I would ‗come to the
‗bookstore if Icould. 3. ‗Look, the ‗room is ‗full of ‗good books. 4.
The de‘vice ‗stood in the ‗corner of theroom. 5. The ‗good ‗looking
‗woman is the ‗butcher‘swife. 6. He ‗took a ‗book from the
‗bookcase and ‗went to thewood. 7. The ‗bullet hit the ‗wolf as he
‗stood there ‗near thebrook. 8. I could ‗hear ‗footsteps in
thebushes. 9. The ‗boy couldn‘t ‗put his ‗book on the bookshelf.
10. The ‗woman ‗took the ‗hand-book and be‘gan to ‗look itthrough.
11. ‗Would you ‗like to ‗look at a ‗goodbook? 12. ‗Susanne was a
‗good ‗cook and she ‗took ‗pride in hercooking. 13. The ‗woodsman
‗would not ‗cut the ‗bushes a‘long thebrook. 14. ‗Put this ‗cookerybook ‗back in the book-case. 15. If the ‗soil is good, ‗three
‗harvests can be ‗got from the ‗samesugar-cane. 16. ‗Look at the
‗woman who is ‗hanging a ‗woolen ‗hood on thehook. 17. ‗Mrs.
‗Woodman ‗never ‗puts e‘nough ‗sugar in her pudding. 18. ‗Would
you ‗like some ‗good ‗sugar cookies? 19. They were ‗looking after
the ‗sickwoman. 20. ‗Look at the ‗cook ‗who ‗cooks ‗goodfood.
21. The ‗book is ‗full of ‗good-lookingpictures. 22. The ‗wooden
‗bookcase was of ‗goodquality. 23. ‗Sugar is ‗made from the ‗juice
of ‗sugarcane and the ‗roots ofbeetroot.
6. Propoziţii/fraze engleze în care monoftongii /u/ şi /u:/ se
succed frecvent în perechi conform duratei lor: 1. A ‗fool is ‗full of
his ‗own importance. 2. Who‘d have ‗thought of ‗looking under the
‗car‘s hood? 3. He ‗stood at the ‗stove as the ‗meat wasstewed. 4. I
was so ‗pleased I could have ‗cooed with pleasure. 5. He would have
‗wooed her withwords, but she pre‘ferred deeds. 6. She should
have ‗shooed the ‗childrenaway. 7. The ‗soot in the city does
notsuit me. 8. Tom‘s ‗suit is ‗covered withsoot. 9. The ‗student
‗left his new ‗book in the classroom. 10. She ‗stood on a stool to
‗pull ‗down the ‗cookiejar. 11. He ‗pulled off his ‗wetbooks. 12.
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He ‗threw the ‗bushel of ‗fruits into the ‗woodencrate. 13. ‗Who
‗chewed ‗up the ‗sleeve of my ‗new suit? 14. She ‗threw the ‗cook‘s
‗book athim. 15. The ‗bullet ‗tore ‗through hissuit. 16. I would if I
could, but I shouldn‘t, so Iwon‘t. 17. ‗Numerous ‗people,
misunder‘stood myconclusion. 18. The ‗doer ‗moved to ‗prove he
ag‘reed to lose. 19. At ‗noon we ‗cooked the food. 20. He ‗took a
‗look at the moon. 21. ‗Luke was ‗fool and did ‗not ‗write this ‗name
full. 22. Don‘t ‗pull him ‗into the pool! 23. His ‗suit was ‗stained
with soot. 24. It ‗would be ‗better if the ‗fishermen ‗pooled
theirnets.
7. Fraze/propoziţii în care monoftongul posterior /u/ este
contrastat cu opusul său /u:/ în cuvinte cu corpuri fonologice
diferite conform duratei: a) în transcriere: // ‗ɑ: ju‘ʃuə ʃikud – ‗ɑ:
ju‘ʃuə ʃiku:d; he ri‘məmbəd auəluk – he ri‘məmbəd auəlu:k; it
wəz ə ‗lɔŋpul – it wəz ə ‗lɔŋpu:l; ‗misiz ‗braun „studevriθiŋ –
‗misiz ‗braun „stu:devriθiŋ; ðei „wud ə ‗lɔt əvmailz – ðei „wu:d ə
‗lɔt əvmailz; ʃi həz ə ‗smuðtʌŋ – ʃi həz ə ‗smu:ðvɔis; ʃi iz ə
‗wum(ə)n əv ‗i:zivə:tju – ʃi iz ə ‗wum(ə)n əv və:tju:; hi izsuti –
hi izsu:ti; ðə „stuk is ‗smɔ:l ənnais – ðə „stu:k is ‗smɔ:l ənnais;
ðə „sut pit wəz ə ‗nju: wʌn – ðə „su:t wəz ə ‗nju: wʌn; it ‗wud bi
betə if ðə ‗fiʃəmən „puld ðԑənets – it ‗wud bi betə if ðə ‗fiʃəmən
„pu:ld ðԑənets; hi wəz ə ‗fuliʃ ‗feistmæn – hi wəz ə ‗fu:liʃ ‗feist
mæn //; b) în ortografie: ‗Are you ‗sure she could? – ‗Are you
‗sure she cooed?; He re‘membered our look – He re‘membered our
Luke; It was a ‗long pull – It was a ‗long pool; ‗Mrs. ‗Brown
„stood everything – ‗Mrs. ‗Brown „stewed everything; They
„wood a ‗lot of ‗miles – They „wooed a ‗lot of ‗miles; She has a
„smooth tongue – She has a „smooth voice; She is a ‗woman of
‗easy virtue – She is a ‗woman of virtue; He is sooty – He is
sooty; The „stook is small andnice – The „stook is small andnice;
The „soot ‗pit was a ‗newone – The „suit was a ‗newone; It would
be ‗better if the ‗fishermen „pulled their nets – It would be ‗better if
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the ‗fishermen „pooled theirnets; He was a „fullish-‘faced man – He
was a „foolish-‘faced man.
8. Proverbe, zicători englezeşti în care monoftongul /u/
apare frecvent: 1. A ‗blind ‗man would be ‗glad to see. 2. A ‗change
of ‗work is as ‗good as a rest. 3. A ‗good ‗beginning ‗makes a
‗goodending. 4. A ‗good ‗Jack ‗makes a ‗good Jill. 5. A ‗good
‗name is ‗better ‗than riches. 6. A ‗miss is ‗as good ‗as a mile. 7.
A ‗thief ‗knows a ‗thief as a ‗wolf ‗knows a wolf. 8. ‗One ‗beats the
bush and a‘nother ‗catches the bird. 9. An ‗empty ‗vessel ‗gives a
‗greater ‗sound ‗than a ‗full barrel. 10. ‗As the tree ‗so the fruit.
11. ‗As ugly ‗as sin. 12. ‗Better ‗give thewool ‗than thesheep.
13. By hook or by crook. 14. ‗Scornful ‗dogs will ‗eat
‗dirtypuddings. 15. ‗Take the bit ‗and the ‗buffet with it. 16. The ‗cat
would ‗eat ‗fish and would ‗not ‗wet her feet. 17. ‗Good ‗finds
good. 18. ‗Good ‗heed ‗bath ‗good hap. 19. ‗Good is good ‗but
‗better carries it. 20. There is ‗no ‗good ac‘cord ‗where ‗every ‗man
‗would ‗be a lord. 21. ‗Good masters ‗make ‗good servants. 22.
To ‗cook a ‗hare be‘fore ‗catching him. 23. The ‗cuckoo ‗doesn‘t
‗sing un‘til he ‗sees the ‗buds of spring. 24. The ‗proof of the
‗pudding is in the eating. 25. ‗He ‗that ‗soweth ‗good seed ‗shall
‗reap ‗good corn.
9. Texte englezeşti în care monoftongul /u/ apare frecvent:
a. Sue and her parents. Sue‘s fondest „childhood memories
are as‘sociated with a ‗smallhut ‗set ‗deep in thewoods. A ‗little
„brook ‗ran nearby, and there were ‗many ‗cosy nooks where she
could ‗hide among the bushes. Her ‗father was awood-cutter and
her ‗mother was acook. She „cooked „food for the woodmen who
‗worked in thewood. ‗When he was free, her ‗father „took her for
‗long ‗walks in the woods to ‗watch woodpeckers, woodcocks,
cuckoos and other wood birds. ‗Once she ‗even ‗saw, awolf. When
the ‗weather was good she could ‗bathe in the brook. Her ‗mother
‗taught her tocook, and ‗soon she could „cook ‗almost anything
with ‗ever a look at acookery-book.
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b. A day in the wood. According to Sue you would be the cook.
This rull is good. We could find a good nook and cook some food.
Let‘s do it in group. It looks good. Look at that bush. There is a rook
or a cuckoo in the bush. Use a loop or a hook to catch the rook. I
would look at that. You could put food in the bush. The cuckoo
would coo but the rook would rook and you would be in good
mood. I couldn‟t do it without you. You are full of good dos. Only
look! You are truly good.
FONOGRAFEMOGRAMA
monoftongului posterior englez de scurtă durată /u/
1. u

2. oo

/u/

3. ew

4. o

bull, „bullace, „bulldog, „bullet, „bulletin, „bullion,
„bullish, „bullock, „bully, bulsh, „bulwark, bush,
„bushel, „bushman, „bushy, „butcher, „butchery,
„cuckoo, „cuckoo-clock, Dubhe, full, „fulmar, „fulness,
„fuller, ful‟fil, „guru, „hu‟rrah, hu‟rray, „Jupiter,
kul‟tur, Ku‟ril, „pudding, pull, „pullet, „pulley,
„pullman, „pullˏover, „pull-up, „pulpit, push,
„pushball, „push-bike, „push-car, „pushfulness,
„Pushkin, „pussy, „pussyfoot, put, putsch, „put-‟up,
Su‟dan, „Suez, „sugar, „sugary, „Sulla, su‟rat, „tutti,
„Ulrich, „umlaut, Wulf, „Wulfila, „Wulstan, Wot
book, „bookable, „bookˏbind, „bookcase, „bookie,
„bookland, „booklet, „bookstand, „Brooklyn, cook,
Cooke, „cookery, „cook-room, „cook-shop, foot,
„football, „footbridge, „foothill, „footing, good, good‟bye, „good-‟hearted, „goodish, „goodly, „goodman,
„goody, „Good year, hood, „hoodwink, „childhood,
hook, „hookah, „hook-up, look, „looking-glass, „look‟out, nook, rook, room, „rookery, soot, „sooty,
„sootiness, Took, took, wood, „woodbind, „woodblock,
„woodbury, „woodcock, „woodcut, „woodland,
„woodˏpigeon, „woodruff, Woods, „woody, Wool,
Wookey, wool, Woolf, „woollen, „woolly, „woolwork,
„Wooster, „Wootton
brew, „brewing, brewed, „brewer, brews, „brewers,
„brewery, „Brewer, „chewing, „chewing-gum, „Jewin,
„Jewish, lewd, „Lewes, „lewis, „Lewisham, „Lewison,
„lewder, „lewdest, „lewdly, „lewdness, „Newark,
„Newington, New‟haven
„bosom, „bosoms, Broke, „Wodehouse, „Wolcott, wolf,
„wolf-cub, Wolfe, Wolff, „wolf-hound, „wolfish,
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„wolfram,
„wolf-skin,
„Wollaston,
„Wollaton,
„Wolseley,
„Wolsey,
„Wolstenhoeme,
„Wolverˏhampton, „Wolverton, „volverene, volves,
woman, „woman-ˏhater, „womanhood, „womanish,
„woman‟kind, „womanlike, „womanly, „womanlisness,
„wolverine, „Wotton
5. or
„Worstead, „worsted
6. ou
„bouqu-et, could, „couldn't, cou‟lisse, „coupon,
„courier, pouffe, „pot-‟pourri, should, would, „wouldbe, „woundwort
7. w
Gw‟rych, cwm, cwms
8. ougha Brougham, „Brougham and „Vaux
9. orce
„Worcester, „Worcestershire

Concluzie: Utilizarea strategiilor didactice realizate prin
diferite forme, metode şi mijloace de învăţare şi formare a
competenţei de pronunţie a monoftongului posterior englez de scurtă
durată [u] au rezultat în determinarea şi obţinerea valorilor
competenţei de pronunţie în limba engleză: identificarea unităţilor
lexicale cu monoftongii posteriori investigaţi la auz; coordonarea
abilităţilor de scriere şi transcriere a monoftongilor posteriori;
valorificarea şi deducerea contextuală a monoftongilor posteriori
englezi; integrarea şi utilizarea comunicativă a monoftongilor
posteriori englezi.
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TEORIA CRITICĂ A „SEMI-EDUCAŢIEI” A LUI T.W.
ADORNO
Lilia LUPAŞCU, lector asistent
Summary
„People who blindly place themselves in the collective make
themselves something like material, extinguishing themselves as selfdetermined beings. A willingness to treat others as an amorphous
mass fit in with that. A democracy that does not just work but works
according to its concept requires mature people. One can imagine
realized democracy only as a society of mature. The concretization
of the maturity is that the few people who are intent on, with all their
energy work towards education being a contradiction and resistance.
“[1, p. 90].
Filosofia critică a „şcolii de la Frankfurt‖ se găseşte demult
în istoriile filosofiei secolului al XX-lea, şi ale secolului actual, iar
conceptele şi teoremele ei se studiază asiduu în ultima vreme. Nu
există şcoală de filosofie, sociologie, psihologie, comunicare,
lingvistică demnă de acest nume, care să nu se raporteze la scrierile
semnate de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Fromm,
Habermas. Cunoaşterea cercetărilor „şcolii de la Frankfurt‖ este un
bun indicator al gradului de rafinare a interogaţiilor dintr-o cultură
filosofică, artistică sau, pur şi simplu, civică.
Începutul secolului XX a fost marcat de încercările unor
cercetători de a demonstra influenţa negativă pe care o poate avea
dezvoltarea tehnologiilor de comunicare asupra mediului social şi
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evoluţiei acestuia, denunţând dorinţa de dominaţie a societăţii
burgheze. Şcoala de la Frankfurt este o şcoală filosofică germană, ce
s-a afirmat începând cu anul 1923. Şcoala grupează o serie de autori
de notorietate din domeniul filosofiei, socliologiei, politologiei,
criticii literare. Printre cei mai reprezentativi ai acesteia îi amintim
pe: Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Wilhelm Reich, Theodor
Wiesengrund Adorno şi Jurgen Habermas, Leo Lowenthal, Karl
Wittfogel sau Erich Fromm. Cei care au influenţat gândirea critică au
fost K. Marx şi S. Freud, sub a căror influenţă şi, utilizând drept
instrument de cercetare „teoria critică‖, au reuşit să arate că noua
formă de cultură vehiculară şi generată de media este o cultură
„complice a dominaţiei politice‖. Baza instituţională a orientării a
fost reprezentată de către Institutul pentru Cercetare Socială de la
Frankfurt, creat în anii '20 ca o fundaţie privată pentru dezvoltarea
cercetărilor marxiste interdisciplinare. Reprezentanţii Şcolii de la
Frankfurt pun accent pe importanţa culturii în viaţa modernă. Ei
promovează o viziune critică în ceea ce priveşte rolul culturii de
masă şi a mjloacelor de informare în masă, considerate a îndeplini un
rol ideologic manipulator [2, p. 176].
După Adorno, cultura şi educaţia au caracter dual, deoarece se
referă atât la cultura spirituală, cât şi la forma vieţii reale sau la
adaptarea naturii. Acest caracter dual, relaţia dintre cele două
momente este supusă schimbărilor istorice şi este important să fie
iluminat cursul contradictoriu al procesului social burghez.
Prin reprezentarea „antagonismului social neconciliat, pe care
cultura ar dori să-l vindece şi nu poate să-l vindece ca o simplă
cultură", ar trebui să se înţeleagă de ce, pe de o parte, „cultura
spirituală ... trăieşte puţin mai mult decât ceva substanţial", ci, mai
degrabă – pe de o parte, dar şi pe drept – ideologia este suspectată şi
de ce, pe de altă parte, adaptarea „domină (devine) ... şi nu lasă deloc
amintirea unei persoane independente din punct de vedere mental".
„Teoria critică" elaborată de Adorno şi Horkheimer reprezintă
o doctrină a societăţii ce are ca punct de plecare marxismul şi
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psihanaliza freudiană, având obiectivul de a demasca mecanismele
ideologiilor. Principalele domenii analizate sunt economia,
dezvoltarea individului şi cultura. Societatea nu mai este percepută
ca totalitate a oamenilor care trăiesc în ea, ci privită sub raportul
acelor mecanisme care limitează libertatea şi opţiunile unui individ
în încercarea ei de a-l domina. Un rol important de mediator în
stabilizarea mecanismelor puterii revine, potrivit teoriei lui Adorno şi
Horkheimer, socializării în familie, culturii de masă şi mass-mediei.
În plus, teoria critică tehnicizarea tot mai pronunţată a societăţii.
Raţiunea iluministă a devenit „instrumentalizată", în măsura în care
fiinţa umană a început să fie concepută doar sub aspectul utilităţii ei
în sistemul capitalist.
În 1949, Adorno s-a întors în Germania, unde a reconstruit,
împreună cu Horkheimer, institutul pentru ştiinţe sociale de la
Frankfurt. Ulterior a devenit şi directorul acestui influent centru
academic.
Deşi i-au admirat teoriile, studenţii care au organizat revoltele
din 1968 l-au privit ca pe un trădător al stângii.
Studenţii care au participat la revoltele din 1968 au preluat
diferite aspecte ale filosofiei lui Adorno, transformându-le însă într-o
critică unilaterală a societăţii capitaliste. Profesorul s-a arătat sceptic
faţă de entuziasmul naiv al studenţilor pentru dictatori criminali
precum Ho Chi Minh sau Mao Zedong, motiv pentru care mulţi
dintre ei i-au sabotat cursurile, reproşându-i că ar fi trădăt stânga. În
1969, tinerii protestatari au reuşit chiar să ocupe institutul de ştiinţe
sociale condus de Adorno, drept care profesorul a fost obligat să
cheme poliţia. La procesul intentat studenţilor, filosoful a fost nevoit
să depună mărturie împotriva unora dintre cei mai talentaţi discipoli
pe care îi avea, ceea ce l-a tulburat profund. La doar o zi după
proces, pe 6 august 1969, Adorno a murit de infarct.
Dar şi postum influenţa exercitată de el şi de Horkheimer a
continuat să se manifeste plenar. Întreaga elită intelectuală a
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Germaniei postbelice, începând cu Habermas şi terminând cu toţi
colegii săi, le este, şi va continua să le fie, profund îndatorată.
Inspirându-se din metodele critice aplicate de Marx şi Freud,
pentru a „elibera indivizii‖ de sub „jugul‖ ordinii patriarhale
„represive‖, structurate în jurul valorilor care întruchipau autoritatea
(familia tradiţională, religia creştină, patria), neomarxiştii,
reprezentanţi ai Şcolii de la Frankfurt, elaborează un instrument
ideologic prin care să poată critica aceste valori, să le reinterpreteze,
pentru a le „deconstrui‖. Iniţial, totul în cel mai democratic ambient
cultural. Acest mecanism ideologic, specific celor care, polemic, se
numesc „intelectuali‖ de la Revoluţia Franceză încoace, a fost numit
foarte sugestiv: Teoria Critică. Ca instrument ideal al Revoluţiei
totale, al disoluţiei tuturor instituţiilor fundamentale ale societăţii
umane, aceasta a fost aplicată şi în domeniul lingvistic.
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PERFECT – THE CATEGORY OF TENSE, ASPECT OR OF
ORDER?
Tatiana GUZUN, university lecturer
Summary
Articolul este dedicat unei teme gramaticale actuale, cu
importanţă practică în studierea limbii engleze. Studiul prezintă
argumentele savanţilor lingvişti referitor la categoria gramaticală,
în care se încadrează formele de perfect ale verbului în limba
engleză.
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The problem concerning the perfect verbal form has caused
ambiguities on a large scale. Linguists offer diverse explanations in
order to support one point of view in the detriment of others and this
is rather confusing for learners of English as far as the verb sphere is
regarded. Therefore, the points of view of different scholars are
presented and the most appropriate variant is analyzed, so as to
clarify which of the above-mentioned terms are to be used.
The first comprehensively represented grammatical exposition
of the perfect verbal form was the tense view. M. L. Bloch mentions
that ‗by this view the perfect is approached as a peculiar tense form‘
[1, p. 166].
The author suggests the names of the foreign followers of this
idea. ‗The tense interpretation was also endorsed by the well—
known course of English Grammar by M. A. Ganshina and N. M.
Vasilevkaya. V. V. Burlakova sustains the same idea regarding the
Perfect Form as Tense‘ [Ibidem, p. 166].
V. V. Burlakova adds that there are ‗lexical time (Tense) and
object time (Time)‘ [2, p. 48].
She also sustains that while ‗the object time separates into
present, past and future, the lexical time can be expressed in different
forms‘ [2, p. 48].
In addition to this, she clarifies: ‗In English the three main
times can be expressed by different forms of the verb Indefinite
(Present, Past, Future), Continuous (Present, Past, Future), Perfect
(Present, Past, Future), Perfect Continuous (Present, Past, Future)
[Ibidem, p. 48].
M. L. Bloch explains the difference between the perfect and
non-perfect forms of the verb, according to the tense interpretation of
the perfect, which ‗consists in the fact that the perfect denotes a
secondary temporal characteristic of the action. Namely, it shows
that the denoted action precedes some other action or situation in the
present, past, or future. The perfective priority can be clearly
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conveyed even in its future translations, extended by the exposition
of the corresponding connotations‘ [1, p. 166-167].
The author considers that ‗laying emphasize on the temporal
function of the perfect, the tense view fails to expose with the
necessary distinctness its inspective function, by which the action is
shown as successively or transmissively connected with a certain
time limit. Besides, the purely oppositional nature of the form is not
disclosed by this approach either, thus leaving the categorical status
of the perfect undefined‘ [Ibidem, p. 167].
The second grammatical interpretation of the perfect was the
aspect view: according to this interpretation, the perfect is
approached as an aspective form of the verb.
M. L. Bloch admits the great merit of G. N. Vorontsova‘s
explanation of the aspect nature of the perfect, which ‗lies in the fact
that the resultative meaning ascribed by some scholars to the perfect
… is understood in her conception ... as a particular manifestation of
its transmissive functional semantics‘ [Ibidem, p. 168].
Sidney Greenbaum sustains, referring to the aspect as a
category of verb, that ‗the aspect of the verb refers primarily to the
way that the time of the situation is regarded rather than its location
in time. In absolute terms English has two aspects: the perfect aspect
and the progressive aspect‘ [3, p. 253].
He explains that ‗aspect is indicated by a combination of an
auxiliary and a following verb form. The perfect aspect requires the
perfect auxiliary have and a following – ed participle‘ [Ibidem, p.
81].
The grammarian shows that the aspect is always combined
with tense. ‗So, has left and have left are present perfect (because has
and have are present tense) whereas had left is past perfect (because
had is past)‘ [Ibidem, p. 253].
M. L. Block clarifies that the aspective interpretation of the
Perfect forms has two drawbacks: ‗…it underestimates its temporal
side,…‘ and the second drawback is that ‗…it fails to strictly
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formulate its oppositional nature, the categorical status of the perfect
being left undefined‘ [1, p. 168].
B. S. Haimovich and B. I. Rogovskaya contradict those who
take the perfect for part of the aspect system because ‗…it is difficult
to explain the nature of the perfect continuous, where two aspects
(resultative, perfective or transmissive, on the one hand, and
continuous or imperfective on the other) seem to have merged into
one, which is hardly possible‘ [4, p. 131].
The third interpretation of the perfect was the tense-aspect
view. In accord to this interpretation, the perfect is recognized as a
form of double temporal aspective character. The tense-aspect
interpretation of the perfect was developed in the works of I. P.
Ivanova. According to I. P. Ivanova ‗a more important factor is that
in English there is no Aspect without the meaning of the Tense‘ [6,
p. 62].
The Russian grammarian connects the Tense-Aspect and the
forms of Time Correlation. ‗Time correlation is indispensable to each
Tense-Aspect form, the difference lying in time correlation
background. Hence, all the Tense-Aspect forms can be considered as
Time Correlation forms‘ [Ibidem, p. 62].
Other scholars support the same idea are M. C. Murcia and D.
L. Freeman which present William Bull‘s framework about the
Tense-Aspect system. ‗William Bull sustains the existence of a
tense-aspect system, including the Perfect Forms‘ [7, pp. 162-164].
The fourth idea about the perfect forms is represented within
the term category of time relation, thought by A. I. Smirnitsky. B.
A. Ilyish mentions that ‗A. Axiutina proposed to replace his term of
time relation by that of correlation, which has the advantage of
eliminating the undesirable term time‘ [5, p. 99].
It was later changed into category of order. ‗The category of
order is a system of two-member opposemes, showing whether the
action is viewed as prior to, or irrespective of other actions or
situations‘ [4, p. 130].
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‗A. I. Smirnitsky was the first to draw attention to the fact that
opposemes like writes – has written, wrote – had written or to write
– to have written represent a grammatical category different from
that of tense, though closely allied to it‘ [Ibidem, p. 131].
M. L. Bloch mentions: ‗Still, the time correlation view is not
devoid of certain limitations. First, it somehow underestimates the
aspective plane of the categorical semantics of the perfect‘ [1, pp.
170-171].
Judging by the above presented arguments, there is tendency
of considering that the perfect forms belong to the tense-aspect blend
category. Indefinite, Continuous and Perfect show the way the action
is viewed by the speaker, which defines the aspect. In the Perfect
form, the action is viewed back, as a prior action to another one in
present, past or future, just like it is viewed from the moment of
speaking when using Continuous forms or as a general, narrative
action expressed by Indefinite. Since a tense cannot be used without
specifying its aspect, it is clear that the system of tense-aspect is a
trustworthy theory. Bull‘ Framework suggests that the tenses are to
be studied on an axis, so as to clearly present the relation of the
tenses to the time, the latter being expressed by three notions:
Present, Past and Future. Due to the fact that there would be no sense
in saying that the verb is written at present, past or future time, the
tense accompanied by its aspect comes to clarify the exact context of
the action.
In conclusion, all the ideas of the scholars mentioned above
highlight an element of the Perfect forms, describing them from one
point of view, leaving other sides undefined. Perfect forms express
both the Tense and the Aspect, which already exist as categories.
Therefore, the Perfect forms build the Tense-Aspect set. That is why
the Perfect forms are considered Tense-Aspect forms.
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PASSIVUMSCHREIBUNG „sein + Adjektiv auf –bar“ ALS
KONSTRUKTION
Victor CHISELIOV, dr., conf. univ.
Rezumat
În acest articol, autorul examinează structura sintactică
“sein+ Adjektiv auf – bar“, care este de fapt o formă descriptivă a
pasivului, tipică limbii germane, din perspectiva gramaticii
constructive. Gramatica constructivă, ca o tendinţă relativ nouă în
lingvistică, îşi propune să descrie fenomenele lingvistice sub formă
de construcţii. Construcţiile sunt unităţile lingvistice de bază la nivel
lexical, sintactic şi semantic, reprezintă o unitate de formă şi
conţinut şi formează un inventar structurat, numit constructicon.
Sarcina cercetătorilor este de a descrie constructiconul, începând cu
o descriere a structurilor individuale. Structurile analizate în articol
au toate caracteristicile construcţiei şi pot fi identificate ca atare.
Passivumschreibungen als Ersatzformen für das Passiv im
Deutschen wurden bereits vielmals zum Untersuchungsgegenstand
297

der Linguisten. Auch der Autor dieses Beitrags hat schon mehrmals
die Passivumschreibungen in Bezug auf ihre synonymischen
Beziehungen innerhalb des passivischen Paradigma betrachtet (Vgl.:
Chiseliov, Jalba, 20…, Chiseliov, 2014.) Im Unterschied zum Passiv
stellen sie eine Kombination zwischen der aktivischen Struktur und
der passivischen Bedeutung dar:
„Passivumschreibungen sind Ersatzformen für das Passiv und
werden diesem häufig vorgezogen. Vom Passiv unterscheiden sie
sich dadurch, dass sie zwar passivische Bedeutung, aber aktivische
Verbformen haben― [1, p. 80].
Wie bekannt, werden die Passivumschreibungen in die mit und
ohne Modalfaktor (MF) gegliedert. Die ersteren können eigentlich
zwei Modalfaktoren aufweisen, die ich in diesem Beitrag nach
K.Hall und B. Scheiner (2001) als Modalfaktor „können― und als
Modalfaktor „müssen― bezeichne. Die entsprechenden Satzstrukturen
sind demnach:
MF „können―:
- sein `+ Adjektiv auf –bar (seltener –fähig, -lich, -abel, -ibel);
- sich lassen + Infinitiv;
- Umschreibung mit reflexiv gebrauchten Verben;
MF „müssen―:
- es gilt + Infinitv;
- es heißt + Infinitiv;
- stehen + Infinitiv mit zu
- gehören + Partizip II
In diesem Beitrag wird die Passivumschreibung sein +
Adjektiv auf – bar (-fähig,-lich, -abel, -ibel) aus der Perspektive der
Konstruktionsgrammatik als einer neuen empirischen und
gebrauchsbasierten grammatischen Theorie analysiert. Es sei an
dieser Stelle betont, dass die KxG keine einheitliche Theorie,
sondern eher eine „Theorienfamilie― ist, die „…aktuelle Fragen und
Lösungsansätze in jenen fünf Forschungsfeldern des Deutschen
aufzeigt, in denen die Linguistinnen und Linguisten in den letzten
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Jahren verstärkt einschlägige Forschung vorangetrieben haben:
Grammatiktheorie und Syntax, Sprachwandel, Phraseologie,
Spracherwerb und interaktionale Linguistik― [2, p.1].
Die Konstruktionsgrammatik (weiter KxG) entsteht auf dem
linguistischen Feld in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts und stellt
eine
relativ
neue
und
früher
wenig
erforschte
sprachwissenschaftliche Disziplin dar. Im Zentrum des
Forschungsinteresses liegt die sog. „K o n s t r u k t i o n ―, die als
Grundeinheit der Sprache verstanden wird und ein FormBedeutungspaar (Vgl. Stefanowitsch, 2006, 2008; Lasch/Ziem, 2014
u.a.m.) darstellt.
In diesem Beitrag geht es dem Autor vor allem darum, die
Struktur sein + Adjektiv auf –bar als Konstruktion zu identifizieren.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss die zu analysierende
Struktur nach den Hauptmerkmalen einer Konstruktion wie NichtKompositionalität, Konventionalität und Prototypizität geprüft
werden, um eine konstruktionsgrammatische Modellierung
vornehmen zu können.
„Um eine konstruktionsgrammatische Modellierung der
betreffenden grammatischen Struktur zu rechtfertigen, muss dann
gezeigt werden, dass sich dieses semantische Wissen (bzw. ein Teil
davon) nicht kompositionell herleiten lässt… . Wenn es das nicht tut,
liegt in jedem Fall eine Konstruktion vor, wenn doch, ist zu prüfen,
ob die Form der Struktur sich ebenfalls herleiten lässt oder ob die
Struktur aufgrund formaler Besonderheiten trotz einer
kompositionellen Semantik als Konstruktion gelten muss.― [3, p.20].
I.Die Struktur sein + Adjektiv auf –bar als nicht
kompositionelles Form- und Bedeutungspaar
Beim ersten Schritt jeder konstruktionsgrammatischer Analyse
gilt es zu prüfen, ob die betreffende Struktur im Sinne des
Suassure`schen Sprachzeichens eine Einheit aus der Form und der
Bedeutung darstellt:
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„Each construction will be a form-meaning pair (F,M), where
F is a set of conditions on syntactic and phonological form and M is
a set of conditions on meaning and use― [4, p. 467].
Die analysierende Struktur hat „… zwar eine passivische
Bedeutung, aber eine aktivische Verbform― [1, p. 80]. Die
„passivische Bedeutung― ist eine grammatische Bedeutung und
bezeichnet hier eine auf das bewirkte Objekt (Patiens) bezogene
Handlung. Was „das allgemeine semantische Wissen― (Vgl.:
Stefanowitsch, 2011) oder, anders gesagt, die verallgemeinerte
lexikalische Bedeutung, anbetrifft, so könnte es bzw. sie als
„Möglichkeit etwas zu tun― formuliert werden. Als
Hauptkomponente der Struktursemantik erscheint hier der
Modalfaktor „können―, dessen Träger meist das Suffix – bar bei
einem vom Verb abgeleiteten Adjektiv (seltener auch andere Suffixe
mit gleicher Funktion wie –fähig,-lich, -abel, -ibel ) ist. Durch die
verbale Wurzel der betreffenden Adjektive wird konkretisiert, was
eben zu tun ist. Wenn es aber um die Konstruktionssemantik geht, so
kann sie durch die lexikalische Bedeutung des deverbalen Adjektivs
bei weitem nicht erschöpft werden. Die „Möglichkeit einer
Handlung― als Konstruktionsbedeutung wird in diesem Fall durch die
Kombination des kopulativen Verbs sein, welches im Rahmen der
ganzen Struktur desemantisiert wird und nur als funktionalpragmatisches Element auftritt, mit dem deverbalen Adjektiv
wiedergegeben, so dass die ganze Struktur als ein „grammatisches
Idiom― betrachtet werden kann. Die Konstruktionsbedeutung der
gesamten Struktur kann durch die Opposition von „sein + Adjektiv
auf –bar―- Konstruktion und ihrer Synonyme innerhalb des
passivischen Paradigma veranschaulicht werden:
„sein + Adjektiv auf –bar“

synonymischer Passivsatz

1. Die Probleme mit dem Müll
sind unübersehbar

Die Probleme mit dem Müll können
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nicht übersehen werden
2. Viele Abfallprodukte sind nicht
wieder verwertbar

Viele Abfallprodukte können nicht
wieder verwertet werden

3. Bei vielen Abfallprodukten ist
die Wiederverwertung
unbezahlbar.

Bei vielen Abfallprodukten kann die
Wiederverwertung nicht bezahlt
werden.

4. Das Anwachsen des Mülls ist
unvermeidbar

Das Anwachsen des Mülls kann nicht
vermieden werden

5. Nicht jedes Material ist
verarbeitungsfähig

Nicht jedes Material kann wieder
verarbeitet werden

Unabhängig davon, ob wir mit einem negierten oder nicht
negierten Satz zu tun haben, lässt sich die Bedeutung der
analysierenden Struktur nicht aus der Summe der Bedeutungen ihrer
Komponenten, d.h. kompositionell, herleiten, was ein Zeichen dafür
ist, dass die analysierenden Strukturen eine n i c h t k o m p o s i t i
o n e l l e Konstruktionsbedeutung aufweisen. Hier sei aber betont,
dass die Nicht-Kompositionalität kein absolutes Merkmal einer
Konstruktion ist. Die KxG wäre bereit, unter Umständen auch die
kompositionellen Strukturen in ihr Forschungsfeld einzubeziehen:
„Auch wenn die Konstruktionen als nicht oder nicht
vollständig vorhersagbare Form- Bedeutungspaare definiert werden,
ist dieses nicht gleichbedeutend damit, dass die Kompositionalität
generell aus der Konstruktionsgrammatik verbannt wäre― [5, p. 9].
Ihrer Form nach - NP (nom.patiens) – VP: (VK sein … NP
prädikativ) stellt die Struktur „sein + Adjektiv auf – bar― ein recht
festes prototypisches Satzmuster dar, nach dem eine recht große
Anzahl von passivumschreibenden Sätzen gebildet werden kann. Die
Besonderheit dieser Struktur im Vergleich zu anderen aktivischen
Satzstrukturen, die sich aus einem Subjektnominativ und nominalem
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Prädikat konstituieren, besteht darin, dass die durch die
Verbalphrase(VP) ausgedrückte Handlung auf Patiens und nicht auf
Agens bezogen ist. In diesem Punkt darf sie nicht mit solchen
agensbezogenen Strukturen wie: Ich bin (dir, ihm, ihr…) dankbar
oder Die Erde ist fruchtbar verwechselt werden. Diese Tatsache lässt
Zweifel
daran
angebracht
erscheinen,
dass
die
Passivumschreibungen formell Aktivsätze und semantisch
Passivsätze sind. (Vgl.: Hall/Scheiner, 2001, p. 80). Die
analysierende Struktur kann, meiner Meinung nach, als eine K o n s t
r u k t i o n behandelt werden, weil sie neben der passivischen
Bedeutung auch der Form nach passivische Merkmale aufweist.
Eines der wichtigsten Merkmale einer Konstruktion wäre auch
die N i c h t – K o m p o s i t i o n a l i t ä t ihrer Struktur, die in einer
gewissen S t a b i l i t ä t ihren Ausdruck findet. Die analysierende
Struktur weist einen ziemlich hohen Grad der Stabilität auf und kann
sich nur je nach der grammatischen Form des kopulativen Verbs
oder, wenn sie in ein Komplementsatz eingebettet ist, nach der
Wortstellung variieren. Dies könnte an folgenden Beispielen mit dem
prädikativen Adjektiv machbar aus dem ZEIT-Korpus
veranschaulicht werden:
1. Sie waren in der Tat stark genug, ihre Benutzer in ein
völlig neues Lebensgefühl mitzureißen: Zukunft war machbar!
(Engler, Wolfgang. Die Ostdeutschen., DIE ZEIT, 10.11.1998).
2. „Eine Ausschüttung ist ohne Weiteres machbar“, sagte
Finanzvorstand Michael Sen (DIE ZEIT, 9.11.2016) – (1,2-Variation
nach dem Z e i t b e z u g).
3. „Monarchie sei machbar, Herr Nachbar“, juxte das Blatt
auch noch. (DIE ZEIT, 11.10.1998) --- (Variation nach dem M o d u
s).
4. Die öffentliche Hand ist dort gefragt, wo der
wirtschaftliche Ausbau perspektivisch nicht machbar ist. (DIE ZEIT,
26.10.2016)--- (Variation nach der W o r t f o l g e ) [5, DWDS].
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II. Die Struktur sein + Adjektiv auf –bar als
konventionelles Sprachmuster
Um eine syntaktische Struktur als eine Konstruktion
identifizieren zu können, reicht das Kriterium der NichtKompositionalität allein nicht aus. Wenn man ein syntaktisches
Phänomen als eine Konstruktion behandeln will, dann muss auch die
Häufigkeit dessen Gebrauchs, also das Häufigkeitskriterium,
berücksichtigt werden. Das Kompositionalitätskriterium und das
Häufigkeitskriterium sind z.B. für Stefanowitsch (2011) Bestandteile
eines allgemeinen R e p r ä s e n t a t i o n s k r i t e r i u m s, von
dem man bei konstruktionsgrammatischen Forschungen ausgehen
muss:
„In gewisser Weise ist das Kompositionalitätskriterium also
nur eine Variante eines allgemeineren Repräsentationskriteriums:
Komplexe Form-Bedeutungspaare sollen dann im Grammatikmodell
berücksichtigt werden, wenn sie (bei typischen Sprechern der
betreffenden Sprache) eine eigene mentale Repräsentation haben. …
Bei kompositionellen Strukturen ist es nicht zwingend der Fall, aber
eben möglich, wenn die Struktur ausreichend häufig ist. Es scheint
trotzdem sinnvoll, das Kompositionalitätskriterium und das
Häufigkeitskriterium getrennt zu behandeln, denn bei nichtkompositionellen Strukturen kann man immer davon ausgehen, dass
auf jeden Fall für alle Sprecher der Sprache eine unabhängige
mentale Repräsentation bestehen muss, während man dies bei
kompositionellen Strukturen … erst beweisen muss― [3, p. 17].
Die Konventionalität der analysierenden Struktur kann die
Angaben aus dem ZEIT-Korpus belegt werden. Das Stichwort
„machbar― ergab z.B. insgesamt 3284 Treffer für „machbar― in allen
syntaktischen Funktionen, darunter 386 Treffer für „machbar― als
prädikatives Adjektiv, das in Verbindung mit dem kopulativen Verb
„sein― die in diesem Beitrag behandelte Struktur bildet.
Fazit
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Mit diesem Beitrag wollte der Autor seinen Teil zur
Beschreibung des konstruktonsgrammatischen Paradigma beitragen,
denn „Menschliche Sprachen bestehen aus Konstruktionen (FormBedeutungspaaren), die ein strukturiertes Inventar bilden― [6, p.1].
Dieses Inventar von Konstruktionen, das so genannte K o n s t r u k t
i k o n, gilt es erst zu beschreiben. Die in dem Beitrag
vorgenommene, z.T. auch korpusbasierte Analyse
der
Passivumschreibung „sein + Adjektiv auf –bar― hat folgendes
ergeben:
1. Die im Beitrag analysierende Struktur weist die wichtigsten
Merkmale einer K o n s t r u k t i o n auf.
2. Sie stellt nach außen hin, also für den Deutschsprecher,
eine untrennbare Einheit aus der Form und Bedeutung dar, d.h. ein
Form- Bedeutungspaar.
3. Die Ergebnisse der Proben auf die Nicht-Kompositionalität
und Konventionalität zeugen ebenfalls davon, dass die analysierende
Struktur zu Konstruktionen gerechnet werden kann.
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PARCURSUL ISTORIC AL STRATEGIEI A ÎNVĂŢA PRIN A
PREDA

Iuliana TIOSA, lector universitar
Summary
This article tends to provide answers to the questions Where
are the origins of this method? Where does it come from? How was it
implemented in different ages? What was the basic concept? The
historical development begins with the antiquity, with the big
philosophers and their quotations. Afterwards an attestation from the
middle age is given. Further on, in the chronological research,
attention is given to the revolutionary stage. An important aspect
refers to the classical pedagogy with it numerous attestations.
Finally, there are given examples from the New Education. The
article ends with examples from the 20th century.
E important să identificăm parcursul istoric al strategiei A
învăţa prin a preda, dezvoltarea, abordările specifice ale teoriilor
existente, învelişul politic, social al timpului, ca să vedem în ce
măsura această strategie s-a schimbat şi în ce măsura această
strategie răspunde necesităţilor instruirii universitare moderne.
În spaţiul german persistă părerea că fondatorul (teoretic) al
acestei strategiei este J.P.Martin, profesor de limba franceză din
Germania. El a fundamentat teoretic această strategie mai întâi prin
monografia sa (teza de disertaţie) Zum Aufbau didaktischer
Teilkompetenzen beim Schüler (Construcţia competenţelor didactice
parţiale la elev) şi apoi prin alte publicaţii numeroase. Mulţi savanţi
din spaţiul european, dar şi american, au cercetat fenomenul dat şi au
adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea teoretică, cât şi practică a
principiilor acestei strategii. Ei sunt: A. Renkl, R. Krüger, G. Oebel,
J. Guttenberger, M. Kataoka, M. Kratky, J. Grzega, A. Stelzer, H.
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Klippert, P. Mattes, H. Brown, F. Mandl, A. S. Pelinscar, R. Slavin,
N. M. Webb, E. L. Deci, R. M. Ryan, D. Wolff, J.A. Bargh, J. Schul,
F. Devis, H. Ginsburg, J. W. Putnam şi alţii.
Parcursul nostru istoric îl putem începe din cele mai vechi
timpuri. În maximele marilor filosofi găsim dovezi: filosofului
roman Seneca (4 î.e.n- 65 e.n.) i se atribuie formula Docendo
discimus, adică Predând altora, învăţăm şi noi; Cicero spunea: Dacă
vrei să te înveţi – învaţă-i pe alţii; Aristotel afirma: Ceea ce vrem să
învăţăm a face învăţăm făcând; Seneca era de aceeaşi părere: O
parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu. Trebuie de o
parte să înveţi, pe de alta, să întăreşti prin practică ce ai învăţat.
R. Krüger [6, p. 16] a făcut cercetări în acest domeniu şi
afirmă că cele mai vechi atestări le găsim la istoricul Paulsen (1896)
din evul mediu, cu referinţă la elevii care îi ajutau pe cei mai mici. Ei
se numeau Lokaten şi atestările sunt din şcolile orăşeneşti. Era o
normalitate ca elevii mai în vîrstă, să se ducă singuri la rector, să facă
lecţii, ca apoi, la rândul lor, să instruiască pe alţi tineri. Ei se numeau
pedagogi sau scriitori. Atestări ale acestei strategii găsim şi în timpul
reformator: Neander, Trotzendorf, Sturm se foloseau de ajutorul
elevilor mai în vârstă la instruirea celor mai tineri. Ei se numeau
monitori (supraveghetori care ajutau profesorii să pună în mişcare şi
să supravegheze multe procese de învăţare). În cea mai mare parte,
acest tip de lecţie era individual. În pedagogia reformatoare, pe lângă
motivul de a facilita munca învăţătorului, mai apare şi motivul social
de a ajuta. Elevul desemnat ca ajutor este, de regulă, mai bun, mai în
vârstă şi corespondentul său este mai slab, mai tânăr. Şi în şcolile
iezuite era asemănător, elevii se vizitau reciproc, îşi puneau reciproc
întrebări şi îşi dădeau însărcinări.
Jan Amos Comenius [apud 3, p. 102] privea pozitiv
posibilitatea ajutorului reciproc al elevilor şi vrea ca măsurile
disciplinare să fie respectate. Atunci când se afla că un elev i-a
refuzat altuia ajutorul, el vedea în aceasta una dintre cele mai rele
abateri morale. E renumită şi zicala lui Comenius Cine îi învaţă pe
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alţii îşi predă sie însuşi, explicând că nu doar prin repetare se
întăreşte materialul nou, dar şi deoarece cel care acordă ajutor
primeşte posibilitatea de a pătrunde mai adânc în lucruri.
O. Guido [5, p. 15] scrie, de asemenea, despre Comenius ca
predecesor al acestei strategii. Comenius descria, în 1638, un succes
pozitiv privind predarea reciprocă. În opera sa pedagogică de mare
valoare Didactica Magna el relatează că şi-a pus scopul să cerceteze
felul lecţiei, la care învăţătorii ar trebui să predea mai puţin, iar
elevii, din contra, să înveţe mai mult; în şcoli să domine mai puţină
gălăgie, extenuare şi stăruinţă zadarnică; în schimb, să existe mai
multă libertate, plăcere şi progres adevărat.
Următoarea atestare o găsim în învăţământul din prima
jumătate a secolului XIX-lea. Datorită puterii politice promovate de
către revoluţionari, în toată Europa şi dincolo de ocean, creşte cerinţa
instruirii unor categorii largi ale populaţiei. Creşte considerabil
numărul şcolilor şi noul sistem de instruire Bell-Lancaster, care este
puţin costisitor, se extinde în aproape toate ţările.
În acest sistem, propus cam în aceeaşi perioadă de doi
învăţători englezi, Andrei Bell şi John Lancaster, un singur învăţător
putea instrui aproximativ 200-300 de elevi, cu ajutorul unor
monitori, ei înşişi elevi, dar selectaţi şi pregătiţi în prealabil pentru a
participa la instruirea colegilor lor. Monitorii verificau temele, îi
puneau pe elevi să citească, să scrie, să memoreze anumite texte etc.
Tot ei răspundeau de disciplina grupului de elevi de a căror instruire
se ocupau. În loc de manuale se utilizau planşe (tabele lancasteriene),
care se agăţau pe pereţii sălii de clasă şi în jurul cărora se grupau
elevii, sub conducerea monitorului. Tot acesta evalua şi cunoştinţele
elevilor săi. Evident, sistemul era economic, dar, deşi, asigura un
minimum de instruire pentru mulţi copii, într-o perioadă în care era o
mare lipsa de învăţători, era puţin eficient [10, p. 63].
O. Oprea [8, pp. 60-61] scrie că Bell, care a lucrat în India
înainte de a iniţia instituţii de învăţământ în Anglia, ar fi preluat
sistemul din tradiţia învăţământului indian, unde datează încă din
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antichitate. Se vorbeşte despre aşa-numitul sistem monitorial sau
mutual de instruire, care a pătruns în multe ţări. Era o încăpere mare
cu câteva sute de elevi. Această colectivitate se diviza. Unui elev
(numit în unele surse tutore), care se remarcă prin sârguinţă, prin
rezultate bune în activitatea de instruire şi prin comportare morală
ireproşabilă, i se încredinţa un număr mic de elevi.
W. A. Flitner [4, p. 135], pedagog german, găseşte şi la
Pestalozzi urme ale acestei strategii: la Pestalozzi era ceva obişnuit
ca elevii să le predea altor elevi. În cartea sa, Wie Gertrud ihre
Kinder lehrt – Cum îşi învaţă Gertruda copiii (1801), el face din
problema lipsa de profesori o virtute a ajutorului reciproc între elevi:
deoarece n-aveam profesori, aşa aşezam un copil mai capabil între
doi mai slabi, el îi cuprindea cu ambele mâini, le dicta ce ştia el, şi ei
învăţau aşa să pronunţe ceea ce ei nu cunoşteau.
Tot R. Krüger [6, p. 19] aduce mărturii despre Herbert. Acesta
propune ca să fie alcătuite clase speciale de exersare. Astfel în
interiorul şcolii era posibil de a acorda ajutor elevilor mai lenţi (adică
elevii mai avansaţi în materie îndeplineau rolul de repetitor). În acest
mod dezavantajul împărţirii rigide a claselor după anul naşterii putea
fi echilibrat. Herbert accentua ideea că în aceste clase de exersare
fiecare elev trebuia condus în mod deosebit spre abilităţile care îi
lipsesc lui cel mai mult.
Şi marele iluminist-pedagog Gheorghe Asachi promova ideea
că, pentru a da învăţământului public un caracter sistematic şi trainic,
era nevoie mai întâi ca şcolile înfiinţate să fie aprovizionate cu
mijloace materiale eficiente şi asigurate cu cadre didactice bine
pregătite. Ca să rezolve problema completării şcolilor cu cadre
didactice, invită profesori din Ţara Românească, dar şi din
străinătate. Însă principala cale de soluţionare a acestei probleme o
vede în pregătirea a cât mai multor cadre din rândurile compatrioţilor
săi. Astfel, pentru pregătirea învăţătorilor la şcolile ţinutale, el
organizează, pe lângă Gimnaziul Vasilian, un curs pedagogic de trei
luni; prin „instrucţia pentru un curs ţinutal‖ din 1832, propunea
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profesorilor să aleagă dintre elevi pe cei mai buni şi să-i pregătească
„în ceasurile de după prânz pentru postul de supleant clasului
elementar după metodul lui Lancaster‖; iar pentru şcoala fetelor,
propunea să fie pregătite învăţătoare de lucrul manual din rândul
fetelor pământene [1, p. 239].
Şi aşa-numita „Educaţie nouă‖, cu unul dintre cei mai
remarcabili reprezentanţi, italianca Maria Montessori, salută ideea de
a întrebuinţa elevul în calitate de învăţător mai ales dintr-un motiv
social foarte serios. Maria Montessori lăsa copiii mai în vârstă să le
arate copiilor mai tineri aptitudinile lor şi se bucura când aceşti copii
deveneau învăţători, chiar şi pentru părinţii lor sărăci şi analfabeţi [7,
p. 10].
În secolul XX întâlnim unele atestări şi la marele pedagog
sovietic A. S. Makarenco. În viziunea pedagogului, individului
trebuie să i se rezerve o educaţie în şi prin colectiv. Colectivul este
atât obiect, cât şi subiect al formării. Structura unui colectiv este
facilitată de parcurgerea mai multor paşi, dintre care unul este
formarea activului în cadrul colectivului, adică polarizarea unui grup
mic de elevi care răspund imperativului avansat în perspectiva
atragerii progresive şi a altor tineri, spre respectarea standardelor
avansate. Exigenţele nu erau exprimate direct asupra întregului
colectiv, ci erau infuzate indirect de activul grupului. Profesorul
putea interveni şi asupra unui singur individ, astfel încât acesta să
intervină la rândul său asupra colegilor [2, pp. 269-270].
R. Krüger [6, p. 11] scrie că strategia ÎP vine din Statele Unite.
Acolo ea se numeşte Children teach Children, sau Lerning by
teaching. Elevii care primesc însărcinări de predare sunt numiţi tutori
(din latină: persoană care exercită dreptul de tutelă asupra
cuiva). Cea mai mare rezonanţă o are cartea cu titlul Children teach
Children, în 1971, în America, alcătuită de către cercetătorii sociali
şi pedagogii Gartner, Kohler, Riesman. În această carte se vorbeşte
despre o serie de cercetări (şi probleme legate de aceste cercetări)
care privesc activitatea tutorilor în şcoală şi în afara şcolii. În anii 60
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America se confruntă cu probleme serioase în şcoală, cum ar fi copiii
de culoare, copiii imigranţilor, tinerii analfabeţi. Principiul-cheie al
acestei metode pe atunci era individualizarea lecţiei.
În acest context nu poate lipsi din spaţiul german şi pedagogia
naţional-socialistă, deoarece cuvântul comandantului „tineretul
trebuie să fie condus de tineret‖ era un principiu important pentru
tinerii care erau înrolaţi în organizaţia Tineretul hitlerist. Acest
principiu a pătruns ca instrument în şcolile naziste de elită, ca
autodirijare a generaţiilor de elită naziste. Un exemplu în acest sens
sunt instituţiile de educare naziste, şcolile Adolf Hitler, unde elevii
mai în vârstă conduceau diferite acţiuni extraşcolare, ca sportul sau
exerciţiile militare. Această autodirijare a devenit mai însemnată în
toate şcolile de elită nazistă, atunci când mulţi educatori au fost
chemaţi pe front şi elevii preluau însărcinările profesorilor [9, p. 76].
În educaţia comunistă a fostei URSS întâlnim multe mărturii
despre elevul care învaţă în mod conştient, se străduieşte să
îndeplinească întotdeauna orice sarcină de învăţământ la timp şi
precis. Anume la acest elev (la acest tovarăş) se apelează în cazurile
necesare după ajutor.
Elevii (tovarăşii disciplinari), bunăoară, manifestă o grijă
deosebită pentru ca toţi colegii lor să îndeplinească conştiincios
temele de acasă şi să înveţe bine. Detaşamentele de pionieri
organizează o salvare pionierească. Elevii care învaţă mai bine le
ajută colegilor mai slabi, le dau consultaţii [3, p. 222].
În concluzie: din acest parcurs istoric se vede clar că strategia
ÎP are rădăcini adânci. Începând cu epoca antică pînă în prezent,
putem întâlni dovezi, principii de instruire în baza acestei metode.
Obiectivele principale ale acestei metode în diverse epoci erau
diverse: mai întâi se vorbeşte despre ajutor pentru profesor, despre
uşurarea profesorului care era nevoit să stea în faţa unui număr mare
de elevi. În pedagogia clasică elevul-monitor/tutore devine ajutor
pentru colegii săi. În proiectele americane se urmăreşte, mai întâi de
toate, obiectivul de autoajutor.
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PROGNOZAREA SOCIAL-PSIHOLOGICĂ A SITUAȚIEI
COMUNICATIVE, CONDIȚIE ESENȚIALĂ A
COMUNICĂRII EFICIENTE ÎN LIMBA STRĂINĂ
Angela SOLCAN, dr., conf. univ.
Summary
Communication in a foreign language is accomplished
simultaneously
with socio-psychological design of the
communicative
situation.
Communication
includes
many
components, such as: the linguistic aspect, language knowledge and
the non-verbal factors. In this regard the sociolinguistic theory is
based on language knowledge and its use, which are affected by a
number of factors: the communication channel, the interlocutor's
status, the time and space, and the intentions of communication.
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Analizând procesul de cunoaștere a indivizilor în timpul
comunicării în limba franceză, S. Rubinştein, unul din fondatorii
psihologiei ruse, scria: „În viața cotidiană, comunicând cu oamenii,
noi ne orientăm în comportamentul lor, de parcă l-am „citi‖, prin
urmare, noi decodăm semnificația datelor lui exterioare şi
descoperim astfel sensul textului obținut în context, care are planul
său psihologic lăuntric. Această „citire‖ este foarte fluidă, fiindcă în
procesul de comunicare noi căpătăm un subtext funcțional mai mult
sau mai puțin automatizat al comportamentului lor‖ [1, p. 11].
Pentru a dezvolta exprimarea cu caracter productiv, Beleaev
consideră că subiecții trebuie să fie antrenați în exprimarea liberă a
ideilor și se pronunță împotriva modelelor structurale. Aceste
structuri trebuie automatizate în fluxul viu al vorbirii și în afara ei. El
pune problema unei însușiri raționale și practice ale acestora, fiind de
părerea că exprimarea curentă într-o limbă străină se formează numai
pe calea unei dezvoltări treptate, logice și nu prin însușirea
prealabilă, mecanică a componentelor ei. De aceea este oportun să
împărțim procesul de învățare a unei limbi străine în etape de
formare a deprinderilor și etapa de folosire a acestor deprinderi în
activitatea de comunicare [2, p. 34].
O personalitate ce a marcat lingvistica engleză este J. R. Firth,
care, neglijând aspectul formal al cuvântului în favoarea contextului,
a permis lingvisticii engleze să găsească o cale originală ce o
îndepărta de structuralismul american, cu toată comunitatea de limbă.
Accentul pus pe context și pe situație este un suport foarte
important pentru a conferi metodologiilor europene originalitate în
raport cu cele americane.
Sociolingvistica, domeniul de referință pentru didactica
limbilor străine vine să îmbogățească demersul acesteia prin
conceptul „Act de vorbire‖. Teoria sociolingvistică se bazează pe
cunoașterea utilizării limbii în situații în care intervin o serie de
factori: canalul de comunicare; statutul interlocutorilor; cadrul
temporal și spațial; intenția de a comunica ş.a.
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Actul real de comunicare nu are loc „în vid‖, ci se petrece întro situație concretă, cu tot ce presupune aceasta. Tatiana SlamaCazacu, propunând schema sau „modelul‖ actului de comunicare,
numește acest cadru referențial: context. Acesta este inclus explicit în
însuși mesajul, fie prin semne verbale, fie prin gesturi etc.; dar în
procesul codării, emițătorul își organizează expresia (contextul
explicit), astfel încât să ofere cât mai multe puncte de reper
receptorului (reoferindu-se în primul rând la cunoașterea comună a
unor cuvinte și sensuri: el se adaptează la vârsta receptorului, la
bagajul lui cognitiv, având loc o „adaptare la partener‖). Iar
receptorul nu va percepe pur și simplu un mesaj, ci vrea să-l
înțeleagă, îl interpretează, reoferindu-se și la datele de context
implicit.
Orice derogare (ignorare voită sau nu) de la cerința ca
emițătorul să țină seama de cunoștințele (contextul implicit) pe care
le are sau nu receptorul, înseamnă o deteriorare a comunicării, iar
dacă se ignoră deliberat condițiile comunicării, are loc o malversație
a actului de comunicare [3, p. 46].
Pentru a comunica eficient într-o limbă străină este nevoie de
o prognozare social-psihologică a situației comunicative, în care se
va efectua comunicarea. Una din principalele condiții ale procesului
de comunicare este cunoașterea limbii, ce constituie aspectul
lingvistic al comunicării. Dar, în același timp, participă și alți factori
cu caracter nelingvistic. Acești factori deseori prognozează și
predetermină caracterul comportamentului în procesul comunicării.
Unul din acești factori este cel situativ. Este binecunoscut faptul că
nici o expresie nu există în afara unei situații.
Așadar, comunicarea este situativă, cerând de fiecare dată
utilizarea cuvintelor adecvate situației. De exemplu, la o dezbatere
științifică comunicarea necesită un vocabular terminologic, fără
regionalisme, frazeologisme și cuvinte cu sens figurat.
Pentru a comunica într-o limbă străină nu este suficient să
cunoaștem sistemul lingvistic și să producem enunțuri corecte din
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punct de vedere gramatical – fapt care este denumit de cercetători,
precum N. Chomsky, competență lingvistică [4]. Trebuie să știm
cum să le folosim în funcție de contextul social; nu vorbim cu toți
interlocutorii la fel, în împrejurări diferite sau în funcție de diversele
intenții pe care le avem.
Accesul la o limbă străină cunoaște dificultăți dispuse în
ordinea ierarhică după amprenta specifică pe care o poartă
elementele lingvistice, dar care poate apărea și în relațiile
interpersonale dintre indivizii aparținând aceleiași comunități.
Așadar, se impune necesitatea de a distinge două tipuri de
competențe: competențe lingvistice și perilingvistice. Prefixul peri
are semnificația de împrejur…, cunoscându-se faptul că componenta
perilingvistică reprezintă două subcomponente foarte importante în
studiul raporturilor limbă – societate:

 subcomponenta de civilizație;
 subcomponenta stilistică (realizându-se în dependență
de registrul limbii).
Subcomponenta de civilizație include, după F. Kiefer (1994), o
sarcină specifică, care separă ceea ce numește el „cunoștințele
enciclopedice‖ de cunoștințele lingvistice propriu-zise.
F. Kiefer distinge în caracterizarea semantică a unui sens
lexical o „inimă” (stipulare semantică care delimitează termenul în
raport cu alții care nu-i sunt sinonime) și o „periferie” (stipulare care
contribuie la construirea sensului lexical fără a-l distinge de altele, cu
alte cuvinte, ea înglobează toate stipulările care ar putea să fie
scindate din sensul lexical) [3, pp. 68-69].
Competența lingvistică trebuie dublată de o competență peri
lingvistică pentru a putea constitui o competență comunicativă care
permite subiectului să alcătuiască fraze corecte nu doar din punct de
vedere gramatical, dar și adecvate contextului situațional. Studentul
ar trebui să învețe să recunoască un fapt de civilizație la fel de ușor
cum recunoaște un fapt de limbă. Doar achiziția unei astfel de
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competențe de comunicare permite celui care studiază limba străină
să se integreze social într-o comunitate lingvistică.
Este de remarcat, totuși, că utilizarea gramaticii normative de
tip represiv, poate face din lingvistica aplicată în învățământ o
utilizare demagogică, care va conduce la excese regretabile.
Ne putem întreba dacă n-ar fi oare binevenit să valorizăm un
limbaj „familiar‖ decât să acordăm prioritate limbajului neutru. Ceea
ce trebuie acceptat este faptul că nu există modele posibile, deoarece
parametrii sociologici și psihologici ai unei situații sunt atât de
complecși, încât nu sunt nicicând reproductibili [6, p. 24].
Achiziționarea subcodurilor sau a varietăților de limbaje
implică asocierea strânsă la unele tipuri de situații; ea trebuie deci să
se bazeze pe o dublă gramatică: gramatica formelor și gramatica
funcțională (în aplicare).
Edificarea unei competențe de comunicare permite astfel de ai oferi persoanei care studiază o limbă străină mijloacele unei mai
bune integrări în grup, dar mai ales o mai amplă activitate creativă.
Prin urmare, o metodologie, vizând edificarea competențelor
gramaticale, comunicative și peri lingvistice, va necesita o
subordonare a procesului de predare-învățare a limbii străine valorii
pragmatice a formelor în actele limbajului cotidian.
A comunica eficient după CECRL înseamnă a utiliza un cod
lingvistic (competență lingvistică), raportat la o acțiune (competență
pragmatică) într-un context socio-cultural și lingvistic dat
(competență socio-lingvistică)1 .

1

La composante linguistique est induite par la nature des tâches et des situations de
communication. Elle a trait aux savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la syntaxe et à la
phonologie. La composante socio-linguistique (très proche de la compétence socio-culturelle)
est à prendre en compte car la langue, dans ce qu'on en fait, est un phénomène social.
Parler n'est pas uniquement faire des phrases. Entrent en jeu, ici, des traits relatifs à l'usage de
la langue : marqueurs de relations sociales, règles de politesse, expressions de la sagesse
populaire, dialectes et accents. La composante pragmatique renvoie à l'approche actionnelle et
au choix de stratégies discursives pour atteindre un but précis (organiser, adapter, structurer le
discours). Elle fait le lien entre le locuteur et la situation.
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Competența comunicativă este cunoașterea de care au nevoie
participanții la o interacțiune și pe care o pun în aplicare pentru a
comunica cu succes unul cu altul. Ea arată când să vorbești, când să
nu vorbești și, de asemenea, despre ce să vorbești, cu cine, în ce
moment, unde şi în ce mod. Astfel, întrebarea „Comment ça va?‖
apare la începutul unei conversații; ea nu se adresează decât
persoanelor cunoscute, dar cu excepția unei situații excepționale,
poate părea necuviincioasă dacă o adresăm profesorului nostru.
În ceea ce o privește, competența lingvistică se referă la cel
mai înalt nivel al abilității lingvistice proprii unei persoane, fiind
reflectată în formularea inițială a mesajului. Pe de altă parte,
competența comunicativă socială este gradul în care oamenii țin
seama de caracteristicile celor cărora li se adresează, producând
mesajul care este înțeles în felul în care se intenționează să fie
înțeles. Când vorbim însă de abilitate în comunicare, ne gândim la o
împletire armonioasă a capacității lingvistice și a celei socialcomunicaționale.
Competența comunicativă se alcătuiește din capacități:

de a da o prognozare social-psihologică situației în care
se va desfășura comunicarea;

de a face o programare social-psihologică a procesului
de comunicare, sprijinindu-se pe specificul situației;

de a efectua dirijarea social-psihologică a proceselor din
situația comunicativă;
Lingvistica postsaussuriană a pus în centrul atenției descrierea
limbilor, considerate fiecare ca sisteme specifice. Prin demersul
inspirat de sociolingvistică, unii lingviști, printre care E. Roulet, au
constatat existența unei multitudini de subcoduri utilizate de către
același individ (sau grup lingvistic) conform situației de comunicare
în care se găsește și a funcției limbajului. Această aptitudine a
individului de a alege subcodul, sau varietatea limbii, apropriate de
situația și de funcțiile limbajului, se bazează pe convențiile sociale și
lingvistice a căror totalitate constituie competențele de comunicare.
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Această competență determină forma mesajului, despre care D.
Hymes s-a pronunțat astfel: „Este vorba de ceea ce un străin trebuie
să învețe din activitățile verbale ale unui grup pentru a putea
participa într-un mod apropiat și efectiv la activitățile acestuia‖ [4, p.
37].
Observările realizate ne permit să constatăm că, în ultimul
timp, la subiecții, care constituie publicul nostru de referință, se
atestă o indiferență, o absență de interes pentru studierea limbii
străine. Considerăm că ea este condiționată de faptul că rezultatele
studenților care, totuși, învață limba, nu sunt vizibile și imediate,
întrucât profesorii îi fac să vorbească mai mult despre limbă și nu
limba străină propriu-zisă.
O astfel de constatare ne provoacă două atitudini: sau să
preconizăm abandonul limbilor străine în învățământul superior, sau
să permitem studenților să aplice noțiunile limbii străine în viața
cotidiană și să-i facem să resimtă niște necesități imediate.
Aceasta ne angajează să căutăm soluții în direcția:
1. implicării în elaborarea sarcinilor de învățare a subiecților
educației;
2. stabilirii legăturilor personale, permițând utilizarea limbii
în situație de schimb real;
3. confruntării cu documente autentice și surse mass-media.
Demersul metodologic pe care îl propunem are ca scop crearea
necesităților de acționare și comunicare la studenți. Implicarea
studenților în alegerea temelor și activităților precise. Acest model de
învățare va oferi studentului posibilitatea alegerii tematice, a
strategiilor proprii de învățare, fără impunerea unor structuri
„universale‖ de învățare și îl va ajuta să-și evalueze cunoștințele și
performanța verbală.
Identificarea permanentă a necesităților studenților în
învățarea limbii străine permite o retroacțiune (feedback)
indispensabilă, iar o anchetă-chestionar prealabilă permite alegerea
strategiilor conținuturilor și contextelor adecvate.
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Astfel vom ridica gradul de motivare și de atitudine față de
procesul de învățare a limbii străine. Unele soluții pedagogice vor
permite de a face posibilă utilizarea limbii franceze în domeniile
vieții cotidiene și în relațiile profesionale și sociale.
În Revista « Études de linguistique appliquée », E. Roulet
constată în mod realist: „Dacă vom examina mai de aproape
componentele acestei atitudini integrative (sentimentul insecurității
sociale, ideologia antidemocratică caracterizată prin prejudecăți față
de străini, gradul de deschidere și activitate socială) trebuie să
admitem că sub influența mediului social s-au instalat deja niște
trăsături de caracter‖ [7, p. 58].
Totuși, care n-ar fi influența mediului social, noi considerăm
că ea poate fi schimbată prin intervenția mediului universitar și a
procesului educativ. Deci orice activități de practicare a limbii în
domeniile relațiilor interpersonale, comerciale și civile, de consultare
a surselor media, de vizitare a țârilor străine, sunt susceptibile de a
modifica atitudinea studentului față de învățarea limbii străine care
este determinată de interese, de ambiție sau de imaginea pe care o
avem despre sine.
Această stare psihologică trebuie valorificată la maxim de
către profesor. El trebuie să susțină ambiția socială a tinerilor și să
intervină cu motivări de ordin sociocultural. Profesorul trebuie să
accentueze permanent importanța cunoașterii limbilor străine în
stabilirea relațiilor profesionale cu partenerii străini, în consultarea
surselor de specialitate de limbă străină, în achiziționarea unor
competențe în domeniul tehnologiilor moderne, în formarea de
abilități culturale și dezvoltarea multilaterală a personalității.
Profesorul e obligat să informeze despre posibilitățile ascensiunii în
carieră, care se datorează cunoașterii limbii străine: stagii
profesionale în țara limbii studiate, comunicarea cu specialiștii
acestei țări fără ajutorul translatorului. În acest context studierea
termenilor de specialitate, a formulelor uzuale în comunicare devine
un imperativ. Iar comunicarea cu nativii va accelera interesarea
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pentru procesul ei de învățare. De asemenea consultarea permanentă
a surselor mass-media: reviste, emisiuni problematizate, documente
audio, îi plasează pe studenți în condițiile vieții sociale actuale a țării
date și sporește interesul pentru limba ei. Studentul e pus în situație
de comunicare firească în limba străină, e obligat de circumstanțe de
a face un efort în acest sens. Lipsa unui progres verbal la fiecare
student nu poate provoca decât descurajare.
Aspectul repetitiv, monoton și linear al predării care este
propus de metodele tradiționale se ciocnește de reminiscențele unui
învățământ tradițional.
Suntem departe, în acest caz, de un limbaj individualizat și
implicant care pune în aplicare toate funcțiile limbii și diversele sale
posibilități, dezvoltând la student o autonomie lingvistică.
În locuțiunile propuse de Jean-Paul CUQ, autonomie
lingvistică, autonomie comunicativă sau autonomie în vorbire,
termenul de autonomie se referă la capacitatea studentului de a face
față unor exigențe de ordin lingvistic, cărora ne conformăm într-o
situație de comunicare [3, p. 31].
Considerăm imperios, de a aduce o precizare referitor la
învățarea limbii străine, indiferent de context (fie contextul școlar,
sau cel universitar): limba poate fi concepută sub aspecte diferite.
Putem examina învățarea limbii franceze fie ca o învățare a oricărei
alte discipline, cum ar fi chimia, fizica sau istoria şi în acest caz vom
zice că limba este concepută ca oricare altă disciplină, având ca
„obiect de studiu‖ achiziționarea, mai curând, a „savoir” decât a
„savoir-faire”; fie ca învățare a unui veritabil mijloc de comunicare,
care presupune mai întâi de toate, dezvoltarea unor abilități și
competențe comunicative.
Firește, din nevoia de a circumscrie mai exact problematica de
cercetare, dar și din considerente științifice, considerăm că nu va fi
dezvoltarea unei autonomii lingvistice în primul caz, când limba este
predată ca „obiect de studiu‖. În același timp pare a fi rațional faptul
că este posibilă dezvoltarea unei autonomii doar atunci când limba
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este predată ca un instrument de comunicare, luând în considerare
anumite condiții specifice.
În contextul universitar, atunci când o limbă este predată ca
instrument de comunicare, este important de a face distincție între
autonomia generală și cea lingvistică.
Prin autonomie generală înțelegem capacitatea studentului de a
lua inițiative în viața reală sau în universitate (a lua atitudine fără a fi
dependent). Prin autonomie lingvistică înțelegem capacitatea
studentului de a veni cu inițiative lingvistice, folosind enunțuri noi în
situații autentice de comunicare într-o limbă străină, substituind
cuvintele pentru a evita repetările și de a utiliza limba franceză de o
manieră spontană. Anume aceștia și sunt, după părerea noastră,
indicii principali ai unei autonomii lingvistice.
În concluzie, vom atenționa asupra faptului că dezvoltarea
autonomiei lingvistice apare ca scop prioritar al învățării limbii
franceze în calitate de instrument de comunicare, fapt ce se opune
radical învățării limbii ca obiect de studiu. Așadar, devine relevantă o
confuzie conceptuală între scop (limba = instrument de comunicare)
și mijloc de învățare (limba = obiect de studiu = fenomen lingvistic).
Mult timp remedierile acestei situații nesatisfăcătoare se
căutau fără a schimba postulatul fundamental conform căruia
învățarea limbii se efectua doar la nivel de cunoaștere (savoir), fără a
ajunge la realizarea obiectivelor de aplicare (savoir-faire) și integrare
(savoir-être). Rezultatele obținute au modificat starea generală,
ameliorând substanțial calitatea studiilor realizate prin învățarea
reușită, dar fără a diminua, de o manieră vizibilă, proporția
studenților al căror parcurs de învățare se solda cu eșec. Aceasta stare
de lucruri și ne-a incitat de a explora alte căi, alte posibilități de a
învăța limba, care să nu se mai bazeze pe postulatul pe atunci
predominant.
Anume aceasta căutare de ordin științific a căilor de alternativă
în învățarea limbilor străine și constituie demersul nostru pedagogic
de contextualizare a comunicării, pe de o parte, deoarece orice
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comunicare, dar mai cu seamă, cea în limba străină necesită luarea în
considerare a contextului; fără el nu există sens și contextele nu au
sens decât atunci, când sunt inserate într-un clasament al contextelor,
formând contexte noi și, pe de altă parte, cel de autonomie
lingvistică, care să ducă spre reușită didactică în formarea
competențelor de comunicare.
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ÉVALUATION DANS LE CONTEXTE DE LA PEDAGOGIE
DE L‟ERREUR
Ana BULAT, lector universitar
Summary
Learning is the activity of people without experience, this is
why it’s normal for a scholar to make errors during the formation.
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Pedagogically, error is an answer or a behavior which doesn’t
correspond to what is expected of the learner. If traditionally the
concept of error was related to that of mistake, which has negative
connotations, then the modern pedagogy instructs that students’
errors should be taken into account. The error is no longer a
manifestation of ignorance which would be advisable to indulge or
correct right away, but it is an inadequate knowledge upon which the
right knowledge will be built.
L'apprentissage étant le fait de personnes inexpérimentées, il
apparaît normal que les apprenants, au cours de leur formation,
produisent des erreurs. En pédagogie, l'erreur désigne une réponse ou
un comportement de l‘étudiant qui ne correspond pas à ce que vous
attendez de lui. Si, traditionnellement, le concept d'erreur est lié à
l'idée de faute avec ses connotations négatives, la pédagogie actuelle
préconise que les erreurs des étudiants soient prises en compte dans
les stratégies pédagogiques. Sans être dans le déni d‘un éventuel
manque de travail et de concentration de l‘apprenant, l‘erreur n'est
plus la manifestation d'une non-connaissance qu'il convient d'ignorer
ou de corriger immédiatement, mais d'une connaissance inadéquate
sur laquelle la connaissance correcte va pouvoir être construite.
Ainsi, G. Brousseau (1994) considère que : « L‘erreur n'est pas
seulement l'effet de l'ignorance, de l'incertitude, du hasard (...) mais
l'effet d'une connaissance antérieure qui avait son intérêt, ses succès,
mais qui maintenant, se révèle fausse, ou simplement inadaptée. ».
A. Scala (1995) précise quant à lui que « L‘erreur n'est pas
l'ignorance. On ne se trompe pas sur ce qu'on ne connaît pas, on peut
se tromper sur ce qu'on croit connaître. Un élève qui ne sait pas
additionner ne fait pas d'erreurs d'addition et celui qui ne sait pas
écrire ne commet pas de fautes d'orthographe. C'est une banalité.
Toute erreur suppose et révèle un savoir ». Enfin, il s‘agit de ne pas
oublier que l‘erreur fait partie intégrante de la démarche scientifique.
La recherche procède par hypothèse qu‘il s‘agit d‘infirmer ou réfuter.
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En sciences, bien des choses ont été communément admises comme
vérité avant d‘être réfutées et de devenir des erreurs.
Le cheminement des apprentissages des élèves est un donc un
parcours avec des détours, des difficultés. Ses erreurs sont des
informations à prendre en compte dans le processus pédagogique.
Distinguer l‟erreur et la faute. Même si dans le langage
courant la faute et l‘erreur sont à peu près considérées comme
synonymes, la notion de « faute » a été longtemps utilisée
péjorativement par les didacticiens sous prétexte qu‘elle est
fortement marquée par une connotation religieuse. C‘est pourquoi
l‘erreur est plus neutre dans ce contexte. Mais, dans le domaine de la
didactique des langues, il existe une distinction de nature entre
l‘erreur et la faute.
Erreur. Au sens étymologique, le terme « erreur » qui vient du
verbe latin error, de errare est considéré « un acte de l’esprit qui
tient pour vrai ce qui est faux et inversement ; jugement, faits
psychiques qui en résultent. » [13]; « un jugement contraire à la
vérité » [12]. Il est possible de constater qu‘à l‘origine, les erreurs
ont été définies comme un « écart par rapport à la représentation
d’un fonctionnement normé » [7, p. 86]. En didactique des langues
étrangères, les erreurs « relèvent d’une méconnaissance de la règle
de fonctionnement (par exemple, accorder le pluriel de ―cheval‖ en
chevals lorsqu‘on ignore qu‘il s‘agit d‘un pluriel irrégulier) » [14, p.
120]. Il est donc évident qu‘elles sont bien différentes des fautes.
Faute. Étymologiquement issu du mot latin fallita, de «
fallere=tromper », la faute est considérée comme « le fait de
manquer, d’être en moins » [14, p. 763]; « erreur choquante,
grossière, commise par ignorance » [14, p. 684] ; « le manquement
au devoir, à la morale, aux règles d’une science, d’un art, etc. »
[12]. En didactique des langues étrangères, les fautes correspondent à
« des erreurs de type (lapsus) inattention/fatigue que l’apprenant
peut corriger (oubli des marques de pluriel, alors que le mécanisme
est maîtrisé) » [14, p. 120]. Il est donc possible de dire que, dans
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notre quotidien, les concepts d‘erreur et de faute ne sont pas
suffisamment distincts l‘un de l‘autre, et les enseignants ont souvent
tendance à les confondre.
Source des erreurs. Il est reconnu que la recherche sur la
source des erreurs à l‘écrit n‘est pas une invention tout à fait
nouvelle, mais c‘est un domaine où entrent en jeu beaucoup de
facteurs humains et pédagogiques. De 1950 à 1970, C.C. Fries, R.
Lado, B. Py et C. Noyau ont travaillé sur l‘analyse contrastive
inspirée de la linguistique structurale distributionnelle de L.
Bloomfield et du béhaviorisme de B. F. Skinner. Il s‘agissait plutôt
des transferts positifs et/ou négatifs et d‘interférence. À partir de
1970, en s‘inspirant de la linguistique générative de Noam Chomsky
et du constructivisme de J. Piaget, S.-P. Corder, R. Porquier, B. Py et
C. Noyau ont introduit l‘analyse d‘erreurs et de fautes dans la
didactique des langues étrangères. Notons que cela coïncide avec
l‘apparition de l‘approche communicative. De nos jours, il est
reconnu que deux théories concernant la source d‘erreurs sont plus
appréciées parmi d‘autres : les erreurs dues au transfert et celles qui
sont dues au développement de la langue cible.
En examinant la source des erreurs en didactique, selon
certains chercheurs tels qu‘Elaine Tarone (1987), « l‘influence de la
langue maternelle serait négligeable ; il s‘agirait plutôt d‘erreurs
apparues en cours d‘acquisition de la langue cible. » [3, p. 76]. Cela
signifie que les erreurs résultent de processus innés ou naturels qui
ont été supprimés progressivement au fur et à mesure que s‘acquiert
la langue maternelle. Ce point de vue a été sévèrement critiqué par
James Emil Flege en 1984. Mais plus tard, les résultats des
expériences de Tarone (1987) ont été remis en question par
Georgette Ioup, Amara Tansomboon (1987) et Sato (1987). Ils ont
enfin démontré que « le transfert de la langue première à la langue
cible » [3, p. 76] étaient la cause de nombreuses erreurs.
Typologie des erreurs [2] :
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1) Erreurs relevant de la compréhension des consignes : il
s‘agit de la question de l‘interprétation des verbes de consignes, du
vocabulaire en général, du repérage des attentes dans une consigne
longue.
2) Erreurs résultant d’un mauvais décodage des règles du
contrat didactique : dans son parcours scolaire, l‘élève intègre petit à
petit son « métier » et sait que l‘enseignant attend quelque chose de
lui. Il « raisonne sous influence ». Les erreurs viennent souvent de ce
que l‘élève croit devoir produire. C‘est l‘exemple classique de la
pédagogue Stella Baruk avec ce problème proposé à des élèves de
primaire : « Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est
l‘âge du capitaine ? ». Certains élèves répondent : « 26 + 10 = 36. Le
capitaine a 36 ans. » Voyant la présence de chiffres, ces élèves
croient devoir opérer un calcul pour produire de la réponse et
respecter à leur façon le contrat didactique.
3) Erreurs témoignant des représentations notionnelles : les
représentations des élèves (souvent de « mauvaises connaissances
préalables », idées reçues, clichés, a priori…) peuvent être des
obstacles à l‘intégration de notions. C‘est par exemple le cas du
déterminisme naturel en géographie (« l‘Afrique est un pays désert
»).
4) Erreurs provenant des démarches adoptées par les élèves :
certaines productions d'élèves sont peut-être trop rapidement
étiquetées comme des erreurs alors qu'elles manifestent seulement la
diversité des procédures possibles pour résoudre une question posée.
De surcroît, ces démarches non « canoniques » peuvent être plus
lourdes en termes d‘opérations mentales et donc renforcer le risque
d‘erreurs.
5) Erreurs dues à une surcharge cognitive : une tâche qui
nécessite la convocation de multiples savoirs et savoir-faire peut
mettre en difficulté des élèves. L‘exemple classique est le constat des
fautes d‘orthographe commises lors d‘une tâche d‘écriture complexe
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(composition) par un élève qui a totalement les capacités de les
corriger avec une 2e lecture.
6) Erreurs liées à des difficultés de transfert interdisciplinaire
: c‘est un constat classique que les élèves utilisent correctement une
notion, un outil, un savoir-faire dans une discipline et peinent à les
remobiliser dans une autre discipline. Ils établissent les similitudes
de surface (habillage) mais moins les similitudes de structure qui
impliquent des travaux spécifiques et lourds.
7) Erreurs résultant de la complexité propre du contenu : des
consignes ou attentes sont parfois tout simplement beaucoup trop
compliquées et inaccessibles dans leur formulation, dans les
prérequis qu‘elles impliquent…
Différents types d‟erreurs dans la production écrite
En général, il existe cinq types d‘erreurs dans la didactique des
langues étrangères. Selon Christine Tagliante, ce sont les « erreurs
de type linguistique, phonétique, socioculturel, discursif et
stratégique » [18, pp. 152, 153]. Mais, pour la production écrite et
son évaluation, il est possible de dire que les productions écrites
d‘étudiants sont généralement évaluées sous deux aspects différents :
le niveau pragmatique (NP) et le niveau linguistique (NL). Ou on les
divise généralement en deux groupes : les erreurs de contenu et
celles de forme.
Erreurs de contenu. Tout d‘abord, quand l‘apprenant lit la
consigne (le sujet) à rédiger, l‘idéal serait qu‘elle soit bien comprise
par l‘apprenant. Sinon, son texte sera mal cadré, totalement ou
partiellement hors-sujet. Une fois que l‘apprenant a compris le sujet,
il doit respecter la consigne.
Une autre consigne souvent négligée est le type de texte.
L‘apprenant doit respecter le type de texte. Il n‘a pas le droit d‘écrire
un texte narratif au lieu d‘un texte descriptif ou informatif, ni écrire
une lettre qui prend la forme d‘un récit. Au moment de la rédaction,
il lui est toujours conseillé de rédiger un texte d‘une façon structurée
et cohérente. La construction d‘un plan (introduction, développement
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et conclusion), la transition entre les idées (cohésion) et entre les
paragraphes (cohérence) pour assurer la cohérence textuelle
deviennent ainsi indispensables. Pour ce faire, l‘apprenant est obligé
d‘utiliser les mots outils (articulateurs logiques) pour éviter
l‘inorganisation qui empêche une bonne articulation du texte. Bref, il
faut que l‘apprenant respecte le genre du texte. Le pire est que ces
défauts sont souvent accompagnés d‘erreurs linguistiques qui
constituent les erreurs de forme.
Erreurs de forme. Il s‘agit des erreurs linguistiques,
syntaxiques, lexicales, morphologiques et orthographiques, (par
exemple : l‘emploi des temps des verbes, l‘orthographe déficiente, la
ponctuation, l‘ordre des mots qui n‘est pas respecté, le manque de
vocabulaire, etc.). Le chercheur en didactique du français langue
étrangère Lokman Demirtaş affirme qu‘il est possible d‘étudier les
erreurs de formes à l‘écrit en trois catégories [8, p. 181] :
- Groupe nominal : ce sont les erreurs lexicales et
grammaticales telles que les déterminants (Articles : féminin,
masculin), les adjectifs (comparatifs, superlatifs), l‘accord en genre
et en nombre, les génitifs et les composés (noms et adjectifs), etc.
- Groupe verbal : il s‘agit des erreurs morphologiques telles
que la conjugaison des verbes, les temps, les aspects, les auxiliaires
de modalité, la passivation, les autres (gérondifs, infinitifs), etc.
- Structure de la phrase : il est question des erreurs syntaxiques
telles que l‘ordre des mots, les pronoms relatifs, les conjonctions, les
mots de liaison, la ponctuation et l‘orthographe.
Signalons que ce classement d‘erreurs à l‘écrit privilégie la
cohérence et la cohésion textuelle qui sont prioritaires pour
l‘acquisition d‘une compétence textuelle. En cas de non-respect des
consignes d‘essai, toutes ces erreurs constituent un grand obstacle en
production écrite pour que le message puisse être transmis
complètement d‘une façon claire et compréhensible. Elles nuisent
également à la qualité du texte produit par l‘apprenant. Il est même
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possible de dire que le nombre élevé d‘erreurs décourage l‘apprenant
et provoque une démotivation chez lui.
Correction d‟erreurs. De nos jours, surtout avec l‘arrivée de
l‘approche communicative, deux compétences (oral et écrit) sont
devenues prioritaires dans l‘enseignement/ apprentissage des langues
étrangères.
En fait, les recherches en didactique des langues ont démontré
que lors des productions écrites, l‘apprenant a plus de temps qu‘à
l‘oral pour réfléchir et agir. Il peut travailler en groupe pour trouver
la meilleure solution. Il a aussi la possibilité d‘utiliser un dictionnaire
pour chercher ses mots et vérifier l‘orthographe et la conjugaison.
Mais, il est souvent admis que cela ne suffit pas à diminuer le
nombre d‘erreurs à l‘écrit. De plus, certains énoncés qui peuvent être
acceptables pour transmettre un message dans l‘expression orale, ne
passent pas à l‘écrit. Cela vient de l‘écart qui existe entre la forme
écrite et orale du français. Pour cette raison, la grammaire orale n‘est
pas transposable en français. Par exemple, l‘omission du « ne » de la
négation ne gêne pas la compréhension du message à l‘oral, mais elle
constitue un grand obstacle à l‘écrit. C‘est la raison pour laquelle les
méthodes basées sur l‘approche communicative introduisent le
passage à l‘écrit dès le début du parcours d‘apprentissage. Mais,
comment / quand / pourquoi / pour qui faut-il et/ou doit-on corriger
les erreurs ? Toujours dans cette optique, nous tenterons d‘examiner
la source des erreurs à l‘écrit pour pouvoir dresser une liste d‘erreurs
à corriger.
Quelles erreurs corriger ? Malgré aux recherches en relation
avec le traitement d‘erreurs en didactique des langues étrangères, il
n‘existe pas encore de réponse adéquate, claire, nette et précise à la
question portant sur la sélection des erreurs à corriger. Nous
adoptons les critères proposés par certains chercheurs pour
sélectionner les erreurs à corriger. Signalons que plusieurs d‘entre
eux acceptent « une classification générale des erreurs » [8, p. 78] à
corriger:
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Les erreurs qui affectent l’intelligibilité du message : il s‘agit
des erreurs ayant un impact négatif sur la compréhension de
l‘énoncé. Elles empêchent, nuisent ou rendent difficile la
compréhension ou la transmission du message. De plus, certaines
d‘entres elles peuvent de temps en temps causer des malentendus.
Les erreurs qui sont fréquentes : ce sont les erreurs commises
par un seul apprenant ou bien les erreurs communes d‘un groupe
d‘apprenants. Par exemple, il est très fréquent de voir l‘omission de
l‘article, le manque d‘accent, les erreurs de transfert en début
d‘apprentissage comme l‘écriture d‘un mot français (ex:
téléphone=téléfon ; manteau=manto, etc.).
Les erreurs qui sont jugées irritantes : il est question des
erreurs qui peuvent provoquer des réactions négatives de la part des
natifs. Surtout en interaction écrite, elles peuvent énerver la personne
à laquelle nous nous adressons et nous amener à refuser de
poursuivre l‘échange de conversation français avec lui. Par exemple,
une personne native (locuteur natif) peut refuser de répondre ou de
poursuivre l‘échange avec son destinataire en cas de non-respect de
la formule d‘appel, de salutation et des règles générales pour
l‘écriture, la mise en page d‘une lettre de motivation ou amicale,
d‘un e-mail et d‘une invitation.
Par conséquent, il est clair que, en tant que médiateur et guide,
le rôle de l‘enseignant de FLE face aux erreurs devient très
important, c‘est à lui de décider, de choisir les erreurs à corriger ou à
remédier en production écrite.
Comment corriger les erreurs ? Les recherches sur l‘erreur
dans l‘apprentissage des langues démontrent que plusieurs
démarches correctives, didactiques et pédagogiques sont possibles
face aux erreurs de l‘apprenant. Tout d‘abord, il faut dire aux
apprenants, comme le montrent la plupart des chercheurs tels que
Michel Billières (1987) et Robert Morley (1988), qu‘ils commettront
normalement des erreurs à l‘écrit, et que les erreurs sont inévitables à
tout moment d‘apprentissage. Il est admis que c‘est un fait naturel
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tout au long du processus d‘apprentissage. Mais, ce qui est
important, c‘est d‘accepter un avis bienveillant face aux erreurs. Ce
n‘est pourquoi ni les enseignants ni les apprenants ne doivent en
penser négativement. Au lieu de sanctionner l‘erreur ou de l‘éviter, il
vaut mieux la placer au centre de la démarche pédagogique. À notre
avis, comme elle constitue une étape primordiale dans l‘acquisition
des connaissances langagières, elle est nécessaire. Donc, comment
peut-on/faut-il la corriger pour ne pas produire les mêmes erreurs à
l‘écrit ? Pour ce faire :
Tout d‘abord, au début d‘une séance consacrée à la production
écrite, il est important de faire un diagnostic des habiletés de chaque
apprenant. C‘est pourquoi il est conseillé d‘expliciter clairement le
caractère instructif de l‘erreur au sein de la classe, pour le professeur
comme pour l‘apprenant. Il est nécessaire de prendre en
considération l‘influence du code oral sur le texte écrit pour la langue
française dont l‘écriture de mots est différente de la prononciation en
vue d‘éviter toute influence néfaste de l‘oral sur le code écrit (la
langue écrite) jusqu‘à ce que les apprenants démontrent la maîtrise
de la transposition du code écrit.
Une fois que cette mise au point faite, il est conseillé à
l‘enseignant de s‘attaquer aux erreurs sans culpabiliser et intimider
ses apprenants. Pour cela, en faisant une pratique systématique et
personnalisée, il doit consacrer un temps suffisant à une phase de
repérage, de formulation et d‘explicitation par l‘apprenant de ses
propres erreurs.
Donc, quand on est en évaluation formative, il vaudrait mieux
former les apprenants à s‘auto-corriger et à s‘auto-évaluer.
En conclusion, nous sommes d‘avis qu‘il est nécessaire de
définir un contrat explicite pour l‘apprenant et, au sein de la classe,
de veiller à la mise en place de stratégies permettant la vigilance
progressive et la responsabilité des apprenants pour pouvoir
supprimer les erreurs.
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Pour qui? Il est possible de dire que la position de
l‘enseignant face aux erreurs commises par les apprenants ne doit pas
être la même que celle du linguiste : le rôle de linguiste consiste à
constater et à décrire l‘erreur ; or l‘enseignant de langue se doit
d‘intervenir, c‘est-à-dire qu‘il est obligé de rechercher les causes
d‘erreurs (faire un diagnostic) et de les attaquer afin d‘y remédier.
Mais, que peut-il faire de l‘observation et de l‘analyse des erreurs de
l‘apprenant ? Les erreurs peuvent-elles utiles dans l‘apprentissage ?
Pour qui : Pour l‘enseignant ? Pour l‘apprenant ? Selon nous, la
correction d‘erreurs a des effets positifs pour l‘enseignant,
l‘apprenant et le processus d‘apprentissage :
Pour l’enseignant, l‘analyse d‘erreurs lui permet de vérifier les
résultats attendus et l‘acquisition des compétences, d‘analyser les
erreurs et d‘y remédier, de réguler et d‘adapter son programme
d‘enseignements.
Pour l’apprenant, cette analyse constitue une grande
motivation grâce à laquelle l‘apprenant peut faire des progrès vers les
compétences visées en réinvestissant ses propres connaissances.
Pour l’enseignement, tout cela servira à la planification de
l‘enseignement et de l‘apprentissage (ou à assurer la régulation du
programme d‘enseignements), à la mise en place d‘un cours ou à
l‘élaboration d‘un matériel, à l‘évaluation de l‘enseignement et de
l‘apprentissage.
Donc, il est clair que l‘erreur est un indice de la représentation
de l‘apprenant et du système de la langue cible. Elle est également
comme un miroir qui renvoie à l‘enseignant des informations sur
l‘enseignement proposé.
Pourquoi ? Quand une situation devient difficile, quand elle
se met à causer l‘ennui, le découragement et les heurts, il n‘y a que
deux façons de l‘affronter : la subir ou réagir. En milieu scolaire, les
chercheurs en didactique des langues étrangères affirment que
l‘erreur est généralement considérée comme la « source d‘angoisse et
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de stress. Même les bons élèves y sont pris par la peur de rater, (…)
» [2, p. 118].
À ce propos, dans le CECRL, il est clairement souligné que «
les erreurs sont inévitables ; elles sont le produit transitoire du
développement d‘une interlangue par l‘apprenant. Les fautes sont
inévitables dans tout usage d‘une langue, y compris par les locuteurs
natifs. » [5, p. 118]. Étant donné que les erreurs ne sont pas des
inconvénients inséparables du processus d‘apprentissage, il convient
de dire qu‘elles doivent être considérées par l‘enseignant plutôt
comme une opportunité à la fois pour la régulation et l‘amélioration
de son programme d‘enseignements à l‘égard de ses apprenants.
C‘est parce qu‘il est admis que « les fautes et les erreurs sont la
preuve de l‘échec de l‘apprentissage, de l‘inefficacité de
l‘enseignement, de la volonté qu‘a l‘apprenant de communiquer
(pour nous, c‘est la communication en interaction écrite) malgré les
risques. » [5, p.118]. Il est observable qu‘en didactique des langues,
l‘erreur est perçue comme l‘indicateur qui permet de constater
objectivement si l‘apprenant a acquis telle ou telle compétence
langagière.
En bref, il faut donc corriger les erreurs en vue de développer
la compétence scripturale et linguistique de l‘apprenant grâce à la
quelle il pourra développer la confiance en lui ainsi que la
motivation.
Pistes pour enseigner avec les erreurs [2] :
- Pratiquer la métacognition : faire exprimer leur cheminement
par les élèves par rapport à une production erronée en reprécisant le
contexte (la situation dans laquelle l'erreur a été produite, puisque,
vraisemblablement, l'élève a appliqué une règle ne convenant pas à la
situation présente). Les faire s‘interroger sur l‘environnement de la
consigne (voir fiche outil sur l‘implicite).
- Faire des corrections de devoirs basées sur des erreurs à
valeur heuristique pour faire progresser un apprentissage.
- Développer la pratique de l‘autocorrection.
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- Provoquer l‘erreur pour qu‘elle disparaisse en mettant en
place des situations-problème (basée par exemple sur des idées
reçues) provoquant des « conflits socio-cognitifs ».
- Favoriser aussi la décontextualisation/recontextualisation et
le décloisonnement entre disciplines : nous sommes trop «
fournisseurs de situations » circonscrites à nos disciplines et ne
favorisons pas le transfert et l‘expérimentation de stratégies par les
élèves.
Conclusion. L‘erreur existe à tout moment de l‘apprentissage.
De plus, elle est omniprésente. Mais, l‘essentiel est qu‘il faut la
concevoir comme un outil d‘aide pour enseigner ainsi qu‘un moyen
d‘apprendre et de progresser en langue étrangère.
Il est conseillé également à l‘enseignant de souligner toutes les
erreurs commises lors de la correction d‘une production écrite
d‘apprenant, et d‘opérer ensuite un classement et une hiérarchisation
en fonction des catégories d‘erreur que nous venons de proposer dans
cette recherche. Ainsi, il faut construire une didactique du français,
méthodique, claire, attachant et bien dosée selon l‘âge, le niveau et
les capacités des apprenants. Pour ce faire, le rôle de l‘enseignant
face au traitement d‘erreurs devient très important, car en essayant de
les décrire et de proposer des idées sur une remédiation possible,
c‘est donc l‘enseignant qui doit décider de la démarche corrective à
adopter pour faire disparaître les erreurs.
Pour clore ce document sur l‘erreur, soulignons trois points
principaux :
- L‘erreur n‘est pas faute,
- Doit pouvoir être détectée et corrigée par l‘élève lui-même,
et, enfin et surtout :
- ―L‘erreur n‘est pas l‘ignorance, on ne se trompe pas sur ce
qu‘on ne connaît pas, on peut se tromper sur ce qu‘on croit connaître.
Un élève qui ne sait pas additionner ne fait pas d‘erreurs d‘addition
et celui qui ne sait pas écrire ne commet pas de fautes d‘orthographe.
C‘est une banalité. Toute erreur suppose et révèle un savoir.‖
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TEXTUL LITERAR ȘI POTENȚIALUL SĂU
INTERCULTURAL LA ORA DE LIMBĂ STRĂINĂ
Diana DONOAGĂ, lector universitar
Summary
FLE classroom teaching, making by texts in general and
literary texts in particular seems to be a fluctuating field in which the
learner is often leads to mobilize cognitive resources to open up new
cultural, representational and identity boundaries. A new symbolic
dimension in interaction with Other is required, involving a new
identity reconfiguration. This article attempts to study the reasons
preventing the management of the intercultural dimension in the use
of the literary text and how to remedy them.
De câțiva ani cuvântul intercultural este foarte la modă în
didactica limbilor străine. În numeroasele publicații existente,
termenul dat este abordat și remaniat în toate sensurile, ceea ce
demonstrează interesul crescut al didacticienilor pentru acest subiect.
Această realitate nu ne miră deloc, ba chiar o percepem ca pe una
logică, luând în considerare situația actuală din Europa. Uniunea
Europeană se lărgește, iar frontierele dispar. În contextul când noul
cetățean trebuie să fie diferit de predecesorul său și să învețe să
trăiască cu oameni de naționalitate diferită, culturile au și vor avea
cuvântul lor de spus. Confruntarea lor este inevitabilă și formarea
culturală devine astfel una indispensabilă populației europene.
Învățarea limbilor prezintă un domeniu excepțional de
abordare interculturală, iar ora de limbă străină reprezintă un loc
ideal pentru a cunoaște și înțelege o altă cultură.
La ora de limbă străină, cultura celui ce învață se confruntă
altei culturi, iar aici apare și ceea ce de obicei numim dialogul
cultural [4, p. 190]. În acest dialog, propria cultură este îmbogățită
din contactul cu cultura Altuia, rezultatul fiind însușirea competenței
interculturale. Acest fenomen îl putem ilustra schematic astfel:
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Cultura

Cultura studentului

Dialog între culturi

A treia cultură a studentului
Competența interculturală
În acest articol ne întrebăm despre locul literaturii în metodele
de învățare a limbilor și vizăm aspectul intercultural cu care ne
ciocnim neapărat, abordând subiectul textului literar în predarea
limbilor străine. Vom debuta printr-un scurt parcurs privind
importanța literaturii în predarea limbilor străine, vom analiza mai
apoi cum ar putea literatura să devină la ora actuală un spațiu
privilegiat interculturalului.
În didactica limbii franceze, statutul textului literar cunoaște
trei perioade importante pe care le-am putea rezuma în trei cuvinte:
grandoare, decădere și renaștere. Până la finele secolului XIX
metoda tradițională considera textul literar drept un suport pedagogic
bine adaptat învățării unei limbi străine. Noi standarde în materie de
comunicare au reconceput predarea limbilor străine în primii ani ai
secolului XX, iar concepțiile didactice din această perioadă au
condus la excluderea textului literar din practicile de clasă.
Prioritatea acordată oralului în numeroasele metode, dificultatea
aparentă de acces a limbii literare, sunt doar câțiva factori care l-au
îndepărtat din discursul metodologic [3, p. 220].
În perioada anilor 70, abordarea comunicativă va introduce
practici și suporturi noi în demersul pedagogic. Învățătorul este mai
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liber, iar introducerea documentelor autentice în clasă aduce o sursă
de motivație în plus. Textul literar își găsește loc printre aceste
documente autentice, însă imaginea sa rămâne adesea legată de
metoda tradițională [2, pp. 45-46].
Abia cu a doua jumătate a anilor 90 autori ca Jean-Pierre
Goldenstein, Jean-Michel Adam, Mireille Naturel sau încă MarieClaude Albert și Marc Souchon manifestă dorința de a lua în calcul
problematica textului literar în predarea limbii franceze ca limbă
străină.
Actualmente integrarea literaturii ca support pedagogic în
predarea limbilor străine constituie un subiect polemic în didactica
limbilor și culturilor străine. Didacticienii exprimă o atenție
crescândă pentru problematica literaturii la ora de limbă străină. Nu
putem să nu menționăm aici revista Le français dans le monde care
nu neglijează acest aspect și propune în fiecare număr al său
activități pedagogice pentru utilizarea textului poetic, romanesc și
teatral. Chiar dacă unii didacticieni se arată a fi pesimiști în ceea ce
privește prezența textelor literare în metodele actuale, analiza noastră
bazată pe câteva manuale, utilizate la Universitatea Pedagogică Ion
Creangă, arată că ele sunt pe deplin încărcate cu texte literare, cel
puțin cu proză și poezie, căci trebuie să constatăm absența totală a
textului teatral.
Notăm însă existența discordanțelor la nivelul demersului
pedagogic: unele texte nu propun nici o pistă care-ar favoriza
accesul abordării interculturale. Profesorul este obligat să se
descurce și să caute de unul singur instrumentele și mijloacele de
analiză necesare. Analiza a arătat de asemenea că în alegerea
textelor, autorii metodelor abandonează tot mai mult marii clasici și
se îndreaptă spre autori contemporani, care permit interpretarea unor
fenomene actuale din societate.
Să nu uităm totuși că textele literare care apar în metodele de
limbă franceză sub formă de fragment/extras din roman, nuvelă sau
piesă de teatru n-au pierdut nimic din obiectivul formulat în anii 50,
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adică ele educă un interes pentru literatură, conduc la descoperirea
nuanțelor estetice a unei opere literare. Grație bogăției sale
lingvistice și discursive, textul literar constituie de altfel un excelent
suport pentru a lucra structurile morfo-sintactice și lexicale. El
reprezintă un adevărat rezervor lexical [4, p. 206].
Ceea ce ne interesează mai mult este însă studiul textelor
literare, unde aspectul cultural intră în joc, fapt ce permite
dezvoltarea competenței culturale și interculturale a celui ce învață.
Aici studiul textelor literare face adesea loc mai multor interpretări.
Perceperea și interpretarea sensului textului în limba străină se face
în funcție de universul de referință a cititorului care este puternic
influențat de cultura sa de origine. Cultura studentului se va
confrunta cu lumea Celuilalt. Acest fapt îi va permite să-și revadă
statutul propriei culturi și să trăiască o nouă experiență
interculturală.
Un fragment dintr-un text literar constituie deci un document
cultural. Iar profesorul ar putea aici să abordeze, după conținutul
textului, unele fenomene din societate (rasism, sărăcie, etc.), care pot
fi comparate în ambele culturi, cea a studentului și a țării străine [2,
p.128].
Totodată trebuie știut faptul că un text literar nu este un
document pentru a învăța civilizația sau relitatea franceză. Nici un
autor nu caută să ofere cititorului o imagine statistică obiectivă a
realității. Lectura unui text literar poate oferi conținuturi foarte
diferite, în dependență de experiența, ideologia și cultura fiecăruia.
Studentul poate avea deci și experiența unui șoc cultural.
Profesorului îi revine aici rolul de mediator între culturi, care ar
putea veni cu referințe la realitățile extra-lingvistice și extra-textuale
ce ar permite construirea unei competențe culturale și care ar reduce
din șocul cultural. Datorită acestei confruntări, studenții pot să
lărgească propriul orizont și să găsească un echilibru între ceea ce
cunosc deja și noile cunoștiințe aduse de literatură [5, p. 159].
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Ne întrebăm totuși dacă există o didactică a textului literar în
predarea limbii franceze ca limbă străină. Până nu demult, textul
literar era util în studierea gramaticii, în scrierea unui rezumat,
pentru a caracteriza personajele sau viața autorului, pentru a arăta
apartenența sa la un anumit curent sau școală literară.
Astăzi știm bine că esența textului literar nu este aici sau, mai
bine zis, nu-i doar aici. Suntem din ce în ce mai mult preocupați să
îmbinăm limba și textul literar, dat fiind faptul că acesta conține
expresia unei limbi, unei mentalități, unei culturi, unei civlizații.
Limba și literatura permit astfel îmbogățirea, transmiterea unui nou
ritm în predarea limbii franceze ca limbă străină.
Afirmăm deci că abordarea interculturală este bine tipărită în
didactica limbii franceze, adăugăm totuși că ea nu este pe deplin
operațională în literatură, chiar dacă aceasta din urmă și-a confirmat
potențialul său incontestabil în abordarea interculturală.
Suntem pe deplin convinși de utilitatea textului literar și de
interesul său printre studenți, considerăm că, exploatat adecvat, el
poate să fie un mijloc eficace pentru a favoriza lectura, scrisul și
schimbul de idei în limba străină; permițând de asemenea, atât
integrarea elementelor culturale, cât și a aspectelor lingvistice și
estetice.
În sfârșit, un text literar, prin complexitatea și bogăția
subiectelor tratate, constituie un mijloc original permițând integrarea
multiculturalului în cadrul orei de limbă străină și favorizând
schimbul între studenți.
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TRANSPOZIȚIA ȘI ADJECTIVIZAREA LA NIVEL
MORFOLOGIC ṢI SEMANTIC
Angela COPACINSCHI, lector universitar
Summary
The translation usually known as transposition marks the
evidence of the functional equality among the elements of the nature
and the diversity inside the phrase. Summing up these notices we can
say that at least the category of adjective has some similarities
through semantic-pragmatic characteristics, particularly the ability
of subdivision. Semantically, adjectives are used to characterize a
noun designating a person or an object in terms of quality. It should
be noted that the adjective is not the only way express the quality of
an object. French, Romanian and the Italian languages has multiple
ways of highlighting the quality of an object
Analizând fenomenul transpoziţiei, lingvistul P. Guiraud [6, p.
89] susţine că substantivul fără articol încetează a fi substantiv. Ch.
Bally relevă rolul actualizatorilor [ 2, p. 173].
Termenul actualizator, substantiv masculin (cf. fr.
actualisateur): conform Dicţionarului explicativ al limbii române,
[https://dexonline.ro/definitie/actualizator%20] este cuvântul, care
restrânge sau care precizează semnificația altui cuvânt; şi care în
acelaşi timp concretizează una din virtualitățile semantice pe care le
are semnificația acestuia, în cadrul unui context dat, ca, de exemplu,
cuvintele muncește și totdeauna în raport cu termenul omul care
trebuie actualizat în propozițiile „Omul muncește‖ și „Omul
muncește totdeauna‖ (v. și actualizáre). Dacă revenim la ideea
precedentă, Ch. Bally [idem] subliniază că substantivul, lipsit de
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determinative, se poate utiliza în ipostaza adjectivului, îndeplinind
funcţia de nume predicativ sau atribut. Potrivit DEX, nume
predicativ este numele, care împreună cu un verb copulativ,
formează predicatul unei propoziții, care se referă la predicat, care
aparține predicatului, provenind de la cuvântul francez prédicatif.
Atributul, potrivit aceluiaşi dicţionar, este partea secundară de
propoziție care determină un substantiv sau un înlocuitor al acestuia.
[https://dexonline.ro/definitie/atribut]. Una din cauzele adjectivizării
rezidă în specificul sistemului de derivare afixală, relativ slab
dezvoltată în limba franceză. Astfel, adjectivul naturel este format
prin derivare afixală, iar nature poate fi întrebuinţat atât ca
substantiv propriu-zis, cât şi ca substantiv adjectivizat, drept rezultat
al transpoziţiei.
Un exemplu din cunoscuta revistă „Elle‖ vine să susţină cele
spuse anterior: "Sur les Paupières, Ombre Soie Crepuscule, et sur
les cils, mascara Precirils Brun Absolu. Une bouche charme et
nature avec le Rouge Toujours Rose Nomade" [14, p. 161] A se
compara în română şi italiană :
1. Pe Pleoape Umbre de Mătase Amurg, şi genelor, rimel
Precirils Brun absolut. O gură fermecătoare şi naturală, cu Ruj
Rose Still Nomad.
2. Sulle Palpebre Ombretto Silk Crepuscule, e le ciglia,
mascara Precirils Bruno assoluto. Una bocca affascinante e gentile
con Rossetto Rose Still Nomad" [ 1, p. 136].
Interpretarea tradițională a transferurilor intercategoriale, a
transpoziţiei funcţionale în limba franceză, se datorează
reprezentanților notorii ai Școlii Geneveze – Ch. Bally [2, p. 135] şi
H. Frei, [5, p. 135], care conferă conceptului vizat un conținut
amplu. În lucrările de specialitate sunt utilizați termenii:
transformation, transposition, metataxe ș.a., cu referire la același
fenomen – transpoziția. Privită ca proces, aceasta cuprinde trei
elemente: transponendul (unitatea care urmează să fie transpusă),
numit „clasa de pornire‖, elementul transpus sau „clasa de sosire‖,
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transpozitorul (mijlocul de transpunere). Se afirmă că, în principiu,
cuvintele ce aparțin părților de vorbire de bază: N-nume, V- verb, Aadjectiv, D-adverb (N, V, A, D) pot fi transpuse în alte clase [2,
idem].
Alte fraze de cuvinte adverbalizate au această funcție de
recomandare: în măsura în care ochiul poate vedea, prin noroc, dintro dată, groping, accelerarea, chiar acum, în afară, etc. [8, p. 31].
După o analiză minuţioasă a exemplelor propuse de
gramaticienii A. Solcan şi N. Neamţu [13, p. 19] în transpoziţia:
courage (N) – courageux (A), distingem : transponendul (courage,
N), elementul transpus (courageux –A) şi transpozitorul (-eux). Din
acest punct de vedere, „transpoziţia‖ nu diferă de derivarea sufixală.
Pe lângă tipurile semnalate, se mai distinge transpoziţia
cuvintelor autonome în clasa cuvintelor ajutătoare. Pentru a analiza
exemplele următoare, vom folosi abrevierile N pentru nume
(substantiv), R pentru expresii frazeologice, V – verb, A – adjectiv,
D – adverb: aide ( ajutor ) – à l‘aide de (cu ajutorul ) (N-R); plein (
plin ) – plein de (plin de) (avec; A – R), etc. şi transpoziţia
cuvintelor auxiliare în clasa cuvintelor independente: le pour
(pentru) et le contre (contra) (R – N); voter pour (a vota pentru) (R –
D).
Alte locuţuni sau cuvinte adverbializate au această funcție
adverbială: à perte de vue, par bonheur, tout de bon, à tâtons, en
vitesse, tout à l’heure, à part, etc.
Expresiile citate mai sus au echivalentul în limba română : cât
poţi vedea, din fericire, dintr-o dată, pe achipuite, cu viteză, chiar
acum, în afară, etc.
Pentru limba italiană sunt specifice expresiile: per quanto l'
occhio può vedere, per fortuna, tutto ad un tratto, brancolando,
accelerando, proprio ora, a parte, ecc.
Lingviștii francezi de notorietate – F. Brunot, J. Marouzeau, J.
Dubois, L. Guilbert, E. Benveniste și O. Guiraud, în volumele
„Eléments de linguistique générale‖ [ 2, pp. 5-17] descriu fenomenul
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drept „derivare improprie‖ , care, în concepţia tradiţională, este
un „procedeu de formare a unor unităţi lexicale noi, pornind de la un
cuvânt de bază, care constă fie în antepunerea unor afixe, fie în
postpunerea lor. Prin derivare rezultă unităţi lexicale simple, pentru
că un singur element constituit prin acest procedeu este susceptibil
de a fi întrebuinţat în mod autonom în enunț‖ [idem: 2-101],
derivarea este definită drept un procedeu de formare a cuvintelor cu
ajutorul formativelor (formanților), al afixelor (prefixe și sufixe),
care se asociază cu cuvintele bază sau care sunt suprimate de la
acestea, în vederea obținerii unor unități lexicale.
În literatura de specialitate se menționează derivarea
improprie (sau regresivă), derivarea
parasintetică: derivarea
sinonimică (sau semantică). Opiniile cercetătorilor francezi și
români vizează derivarea lexicală în sens larg. H. Frei distinge două
tipuri de moneme [5, p. 127]: conjuncte și libere. Monemele
conjuncte sunt identificabile ca moneme unice sub orice aspect și
analizabile în două sau mai multe segmente de sens, ce corespund
diferențelor formale. Deși monemele ce compun formațiunile :
1. pătuț pentru bebeluşi
2. lit de bébé
3. lettino per bambini

1. oliță
2. pot de nuit
3. vasino di notte
se scriu separat, ele sunt conjuncte, după cum afirmă P.
Guiraud, spațiile dintre moneme nu le denotă autonomia : „les
complexes formes de monèmes conjoints seront désignés comme des
syntèmes‖ [2, p. 34]. Monemele libere ce formează sintagme
constituie unități de bază ale sintaxei.
Cercetătorul M. Davau consideră că unitățile lexicale pot trece
dintr-o categorie în alta, îndeplinind funcția unui cuvânt care
aparține altei categorii [4, p. 200].
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Drept consecință, constatăm în concluzie că unele substantive,
adverbe, prepoziții, termeni compuși pot să apară în ipostaza unor
„adjective invariabile‖. Termenul adjective invariabile nu e folosit
în toate gramaticile; chiar și studiile moderne care îl acceptă îi
restrâng considerabil câmpul de utilizare. În dicționarele publicate
anterior – „Dictionnaire de la langue française‖ [9, p. 20];
„Dictionnaire de la langue française‖ [7, p. 21], termenul dat este
limitat la adjectivele ce denumesc culori (marron , groseille, etc.)‖
[10, p. 421]. În lucrările mai recente, Grand Larousse, lexemelor
gagnant, soi – disant li se atribuie statutul de cuvinte invariabile [11,
p. 568].
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L‟ENSEIGNEMENT DES ASPECTS PRAGMATIQUES DE
LA POLITESSE DANS LA CLASSE
Vasilisa RUSU, lector universitar
Rezumat
Diversitatea formulelor de politețe și de salut sunt parte
integrantă a educației. Cuvinte, precum „mulțumesc / te rog
frumos”, formulele de salut, de solicitare a permisiunii, folosite
permanent în clasă, grădiniță, societate, educă respectul dragostea,
atenția, prietenia.
Această investigație are ca scop abordarea pragmatică a
formulelor de politețe la ora de limbă franceză și examinarea
câtorva modele de politețe, cât și strategii lingvistice pe care le
putem utiliza în timpul interacțiunilor verbale.
La politesse est un phénomène pragmatique qui peut être
enseigné en classe de langue étrangère et qui devrait aussi être un
élément essentiel dans les manuels. Les élèves sont conscients des
règles de politesse de leur propre culture, mais ils ont besoin d‘un
enseignement et de connaissances sur les différences entre leur
culture et la culture de la langue cible.
Il existe plusieurs moyens linguistiques que l‘on peut utiliser
pour transmettre son intention d‘être poli dans la langue française.
Cependant, si les élèves manquent de connaissances socioculturelles
par rapport à des expressions de politesse dans la langue française, ils
risquent d‘être perçus comme impolis ou de provoquer le ridicule, et
ce, malgré leur niveau de compétence linguistique assez élevé.
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Avant de s‘interroger sur les manières d‘enseigner la politesse
dans la classe du français langue étrangère, on pourrait se demander
si la politesse peut faire l‘objet d‘un enseignement. Selon l‘approche
communicative, on préconise l‘interaction entre l‘enseignant et les
apprenants ou entre les apprenants afin de développer la compétence
communicative. Cependant, l‘interaction seule dans la classe ne
semble pas suffisante pour développer la compétence pragmatique
parce que les occasions de fournir toute la gamme des interactions
humaines sont limitées dans la classe de langue.
D‘ailleurs, quand il s‘agit d‘une classe de langue étrangère, les
connaissances pragmatiques devraient être enseignées de façon
explicite, car les apprenants ont peu d‘occasion d‘observer les
échanges entre les locuteurs natifs. Dans la présente investigation, on
propose quelques suggestions portant sur l‘enseignement de la
politesse dans la classe du français langue étrangère.
L‘enseignement des aspects de la politesse dans la classe B.
Grandcolas remarque que « les apprenants ont besoin de faire des
liens entre les formes linguistiques, l‘usage pragmatique et les
conditions qui gouvernent cet usage » [2, p. 44]. De plus, elle insiste
sur le fait que ces éléments doivent être mis en évidence dans les
manuels et la pédagogie. Lorsque l‘on enseigne la politesse dans la
classe de FLE, on a tendance à donner une liste des expressions
disponibles dans une situation donnée sans donner pour autant les
critères du choix des énoncés ni les informations portant sur le degré
de politesse. En particulier, si l‘enseignant manque de connaissances
pragmatiques suffisantes de la langue enseignée, il se peut qu‘il ait
lui-même de la difficulté par rapport aux choix des énoncés.
Cependant, si ces énoncés étaient fournis avec le degré de politesse
ainsi que les fonctions pragmatiques, comme l‘indique le tableau cidessous, les enseignants ainsi que les apprenants pourraient choisir
un énoncé adéquat en s‘appuyant sur ces critères plus précis. On
propose un exemple des stratégies de politesse utilisées pour
demander d‘ouvrir la fenêtre.
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Stratégies de politesse / exemples

Remarques

Ouvrez la fenêtre !

Un ordre, un acte illocutoire direct et
clair adressé à l‘interlocuteur, à la
limite de l‘impolitesse.

Ouvrez la fenêtre, s‘il vous plaît (je
vous prie) !

Un ordre, un acte direct et clair
adressé à l‘interlocuteur, mais en y
ajoutant une tournure : « s‘il vous
plaît » ou « je vous prie » à la fin de
la phrase, relevant de la politesse la
plus élémentaire.

Vous voudrez bien d‘ouvrir la
fenêtre ?

« Vouloir » au futur simple a ici la
valeur d‘un ordre moins fort que
l‘impératif. Un acte moins direct que
les deux énoncés précédents.

Voulez-vous bien ouvrir la fenêtre
? (Pouvez-vous… ?)

Le passage à la forme interrogative
est un acte de demande au lieu d‘un
ordre.

Pourriez-vous ouvrir la fenêtre ?
(Voudriez-vous.. ?)

Le conditionnel marque un certain
retrait par rapport à la demande.
Ainsi, nous pouvons enseigner la
variété
des
formules
plus
précisément,
en
donnant
des
informations méta pragmatiques
comme le degré de politesse et les
fonctions pragmatiques.

Les remerciements, avec les salutations et les excuses, sont
des actes rituels. Généralement, les remerciements et les excuses sont
entièrement utilisés pour la politesse et également, ce sont des actes
de langage le plus fréquemment employés dans des situations
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communicatives. Les remerciements font partie des expressifs qui
expriment « l‘état psychologique » du locuteur [1, p. 62].
Tout simplement, un remerciement est l‘expression de la
gratitude. Les remerciements peuvent être formulés de façon directe
ou indirecte. Par exemple : Je vous remercie et Merci sont des
réalisations directes, tandis que Je vous suis reconnaissant est une
réalisation indirecte d‘un remerciement [3, p. 129]. Ces formulations
indirectes sont en apparence des assertions, ce qui est nettement
visible dans la classification des remerciements indirects de KerbratOrecchioni [4, p. 129-130)] :
1. Une assertion focalisée sur le remercieur (bénéficiaire du
cadeau) : Expression d‘un sentiment approprié : Je vous suis très
reconnaissant. Je suis vraiment ravi/touché.
2. Une assertion focalisée sur le remercié (auteur du cadeau) :
Éloge : C’est très gentil à vous. Vous êtes bien aimable. Formule
louangeuse prenant l‘apparence paradoxale d‘un reproche : Il ne
fallait pas ! Tu n‘aurais pas dû !
3. Une assertion focalisée sur le cadeau lui-même : Éloge :
C’est superbe ! C’est trop beau ! Comme la classification de C.
Kerbrat-Orecchioni le montre, les remerciements indirects peuvent
focaliser le remercieur, le bénéficiaire du cadeau (type 1), le
remercié, l‘auteur du cadeau (type 2), ou bien le cadeau lui-même
(type 3). En outre, le remerciement peut se formuler sur un mode
intensif, particulièrement par « le cumul » des différentes
formulations présentées plus haut : « Oh merci, dis donc qu’est-ce
que c’est joli, tu es vraiment un ange, je suis comblée ! » [5, p. 131].
Également, le remerciement peut accompagner une requête,
notamment dans la phrase « Merci de patienter quelques instants » :
au sens strict, la formule de ce remerciement est une requête
indirecte, donc, un remerciement peut dans certaines circonstances
réaliser un autre acte de langage » [5, p. 132].
La formulation d‘un remerciement peut être plus ou moins
forte, c‘est-à dire un remerciement est proportionné à l‘importance
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du cadeau. Le remercieur doit prendre en considération le contexte
de la communication et formuler son remerciement conformément à
la situation. En fait, les actes de langage rituels, comme les
remerciements et aussi les excuses, sont souvent déclenchés par « un
événement préalable » [5, p. 134].
Généralement, les remerciements ont une valeur conclusive,
parce qu‘ils se placent vers la fin d‘un exchange verbal. Les deux
actes de langage examinés dans cette étude, notamment, les requêtes
et les remerciements, diffèrent, car ces actes ont des caractéristiques
et des formulations différentes. En outre, ces actes de langage ont des
emplois différents, plus précisément, une requête est une demande
alors qu‘un remerciement est une expression de gratitude. Pourtant,
tous les deux actes tiennent compte de l‘importance de la politesse :
les remerciements sont toujours utilisés pour la politesse alors que les
requêtes doivent être formulées en réfléchissant à la politesse.
Moyens d‟enseigner les aspects culturels de la politesse
Un des moyens de faire prendre conscience des aspects
culturels de la politesse, c‘est d‘observer les interactions entre les
locuteurs natifs francophones dans lesquelles la politesse est requise.
Cependant, s‘il s‘agit d‘une classe de français comme langue
étrangère, par exemple la classe de français en Moldavie, et comme
les apprenants ont peu d‘occasions d‘observer ces interactions, il est
nécessaire d‘utiliser d‘autres moyens afin de développer leur
compétence pragmatique. Une des activités que l‘on peut utiliser
pour attirer l‘attention des apprenants sur les aspects culturels de la
politesse, c‘est d‘utiliser le multimédia (vidéo ou film) qui permet
aux apprenants d‘observer la communication entre les locuteurs
natifs francophones. Par exemple, afin d‘enseigner les aspects
culturels de la formulation d‘excuse, l‘enseignant peut d‘abord
demander aux apprenants de dire des formules qu‘ils utiliseraient
pour présenter des excuses en roumain ainsi qu‘en français, en leur
donnant des situations particulières dans lesquelles les excuses sont
requises. Par la suite, l‘enseignant présentera des scènes de vidéo ou
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de films en français qui permettent d‘observer cet acte de langage
entre les locuteurs natifs francophones. Après le visionnement de ces
scènes, l‘enseignant peut inviter les apprenants à comparer les
similarités et les différences des façons dont on fait des excuses en
roumain et en français. Cette activité peut simultanément fournir
l‘occasion de faire attention aux interactions entre les locuteurs natifs
francophones par rapport à un acte particulier, et de permettre d‘être
plus sensible aux différences culturelles.
En effet dans le cadre de l‘enseignement du français langue
seconde ou étrangère, nous avons tendance à penser que
l‘enseignement des aspects pragmatiques est réservé seulement aux
apprenants de niveau avancé.
Cependant, l‘enseignement de la politesse ne devrait pas
s‘adresser uniquement à ce type de public. La question de la politesse
se pose dès le début de l‘apprentissage, lorsqu‘on travaille sur les
présentations et salutations. Il serait donc nécessaire d‘enseigner la
politesse dès les premières séances d‘apprentissage.
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MOTIVUL TATĂLUI ÎN PROZA LUI MARIN PREDA ȘI A
LUI ITALO CALVINO
Radu MELNICIUC, dr., lector universitar
Summary
This article treats the theme of "Parents and Children" from
the perspective of the literary comparativism in Marin Preda’s prose
and in the novel "Zeno's Consciousness" by the Italian prose writer
Italo Svevo. The possible literary dialogue that the Romanian writer
proposes involves a series of ethical-existential aspects:
consciousness, acceptance and maintenance of ancestral code, the
Oedipus complex, creation, death.
The possible influences that the adventure of Cosimo's
consciousness had on the author of Morometes could be found in
several writings: The Morometes, Life as a Prey, The Intruder, The
Most Beloved of Earthlings. Even though the considerations set out
in the article should be viewed only as critical assumptions, the
proposed comparative exercise is useful for studying this recurrent
theme in universal literature, that of the relationship between father
and son.
Lumea romanelor lui Marin Preda stă sub semnul
perspectivismului și al polemicii. Scene, idei și personaje ale
romancierului sunt și rezultatul unor numeroase influențe literare
resimțite ca provocări, pe care Preda le receptează și le acceptă,
mesageri ai unei perspective personale asupra existenței. În cadrul
meditației, analizei faptelor, al contemplării vieții și a destinelor,
prozatorul face un continuu apel la Carte, la experiența pusă la
dispoziție de fondul livresc, de marile personalități ale literaturii și
gândirii, pentru a verifica, contesta, dialoga și, implicit, pentru a
propune propria versiune romanescă.
Trecând în revistă o serie de mari nume ale literaturii
universale care au marcat evoluția romanului și l-au influențat, Marin
Preda îl pomenește pe Italo Svevo: „... Mi-a trezit un interes deosebit
Italo Svevo, dar numai una din cărțile lui m-a cucerit: Conștiința lui
351

Zeno. Mi-a plăcut teribil, o carte excelentă, altfel decât se scria
înainte, sau cum scriau chiar în același timp...‖ [1, p. 537].
Deși Italo Svevo nu este o obsesie pentru scriitorul român (așa
cum a fost Dostoievski), deși nu face numeroase referințe la acesta
(ca în cazul operelor unor prozatori precum Tolstoi, Camus, Kafka,
Rebreaunu sau Sadoveanu), este evident faptul că romanul
Conștiința lui Zeno l-a impresionat profund; ipoteza că autorul italian
l-a provocat la un latent dialog literar ni se pare plauzibilă. Una din
marile teme ale prozei sale, Părinți și copii, ar putea avea ca puncte
de plecare nu doar scrieri ale lui Dostoievski sau Kafka, ci și opera în
discuție a lui Italo Svevo.
„Scriind, întotdeauna am admirat ceva, o creație preexistentă,
care mi-a fermecat nu numai copilăria, ci și maturitatea: eroul
preferat. Moromete, care a existat în realitate, a fost tatăl meu. Acest
sentiment a rămas stabil și profund pentru toată viața și de aceea
cruzimea, cât și josnicia, omorurile și spânzurătorile întâlnite des la
Rebreanu și Sadoveanu, și existente, de altfel, și în viața țăranilor, nu
și-au găsit loc și în universul meu scăldat în lumina admirației‖ [ 2,
p. 358]. O afirmație care așază în mod explicit opera scriitorului sub
semnul Tatălui, imaginea paternă fiind, pentru prozatorul român, un
punct de referință chiar și atunci când ea este, în mod voit, pusă pe
planul al doilea. Citatul de mai sus confirmă, așadar, „stabilitatea‖ și
„profunzimea‖ impactului acestui sentiment al „admirației‖.
Totodată este evidentă conotația intertextuală a figurii paterne. Preda
își așază începuturile sub semnul Tatălui și în Viața ca o pradă:
„Aventura conștiinței mele a început într-o zi de iarnă, când o
anumită întâmplare m-a făcut să înțeleg deodată că exist. Era multă
lume în casă, ființe mari (...), care se uitau la mine cu priviri de
recunoaștere de parcă îmi spuneau cu ostilitate: te vedem, ești de-al
nostru, dar ce faci? Atunci am auzit o voce: «Lăsați-l în pace! Na,
mă, și pe asta!» Și cel ce rostise aceste cuvinte a luat de undeva de pe
sobă o pâine mare și rotundă și mi-a întins-o. Atunci mi-am dat
seama că țineam strâns ceva în brațe, tot o pâine, și că asta era cauza
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privirilor rele îndreptate asupra mea. Pusesem mâna pe pâinea de pe
masă care era a tuturor și nu mai voiam să dau la nimeni din ea. Iar
acel om, de care ascultau toți, în loc să mi-o ia cu forța, cum, furioși,
se pare că vroiau ceilalți, făcându-mă să scot răcnete, îmi mai dăduse
una (...). Parcă m-am trezit dintr-un somn. M-am uitat la toți liniștit
și am pus cuminte pâinea din brațe pe masă‖ [2, pp. 7-8].
Fragmentul de mai sus este o „poartă‖ în „aventura
conștiinței‖, un preambul al existenței și al Operei. El prezintă cu
anticipație lumea din paginile cărții, datele ecuației condiției umane.
Aceste date ar fi instinctul de acaparare și „aventurile vieții noastre‖
care totuși „sunt ale conștiinței‖, deși „viața ei adevărată nu e
niciodată liberă de instincte și nu o dată e neputincioasă în fața lor, în
rău, dar și în bine‖ [2, p. 8]. Condiția inițială a fiului, cea de a vedea
lumea nediferențiat sau in-conștient e modificată de vocea autoritară
a tatălui. O primă diferențiere are loc prin intermediul cuvântului,
acesta având proprietăți catharctice.
Deschiderea porții conștiinței echivalează cu deschiderea
Cărții/Operei, iar impulsul magic ce propulsează începerea „aventurii
conștiinței‖ este dat de cuvântul autorității paterne. Instinctul
posesiei (ego-centrismul) este anulat de actul dăruirii, care
distonează cu ostilitatea privirilor. Privirea e manifestarea
acaparantului și a instinctualului, a nediferențierii. Pe de altă parte,
cuvântul ține de voluntar, este manifestarea conștiinței, dar și a
autorității, este factorul diferențiator al personajelor.
Și începutul experienței conștiinței lui Cosini stă sub semnul
tatălui. Capitolul trei al romanului este dedicat fumatului, ‖boala‖ de
care personajul nu poate scăpa și care îi marchează existența.
Instinctul primar al egoismului e punctul de plecare al ‖murdarei
obișnuințe‖ a furtului (copilul fură mărunțiș din haina tatălui pentru a
putea să-și cumpere țigări). Iertarea plină de mărinimie a părinelui
(inocularea principiului moral), bine mascată, declanșează
mecanismul conștiinței progeniturii. Inocența copilului e „protejată‖
subtil de masca inocentului pe care o îmbracă tatăl: „Îmi amintesc
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apoi că într-o zi tatăl meu m-a surprins cu vesta sa în mână. Eu, cu o
nerușinare de care acum n-aș fi în stare și care și azi mă dezgustă
[...], îi spusei că-mi venise curiozitatea să număr nasturii hainei.
Tatăl meu râse de înclinația mea spre matematică sau spre croitorie și
nu-și dădu seama că aveam degetele în buzunărașul vestei. Spre
onoarea mea, pot spune că acel râs adresat inocenței mele care nu
mai exista a fost suficient pentru a mă împiedica pentru totdeauna să
mai fur‖ – trad. n.) [3, p. 5].
Trebuie remarcate în opera scriitorului român două tendințe
puternice, pe care Preda a încercat, de la un anumit moment, să le
contracareze:
magnetismul/atracția
valorilor
paterne
și
dostoievskianismul. E o mișcare contradictorie, de atracție
involuntară și respingere voluntară. Prozatorul, asemeni altor mari
romancieri, a avut obsesia dilemei tată – fiu. Dacă, în cazul
romanului Frații Karamazov, preeminența o dețin fiii, conflictul
scoțându-i în evidență în primul rând pe aceștia, pentru Marin Preda
punctul de plecare, personajul-actant este Moromete, figura fiului
căpătând pregnanță abia în volumul al doilea al Moromeților și fiind
patronată din umbră tot de figura tatălui. Am putea spune că în acest
roman naratorul este factorul determinat, nu cel determinant. Preda e
prizonierul unei fascinații cu substrat ereditar, este „prada‖ unui
personaj și a unei istorii, în timp ce Dostoievski abordează conflictul
fiu – tată de pe pozițiile unui regizor. În măsura în care se identifică
cu imaginea fiului, autorul devine „prada‖ tatălui, adică a
personajului. Într-un fel paradoxal (și inedit în cazul literaturii
române), personajul se impune în scrierea cărții.
În cazul Conștiinței... personajul încearcă să se descopere prin
actul scrierii („Scrieți, scrieți, veți vedea cum ajungeți să vă vedeți în
întregime!”- îl îndeamnă doctorul); de data aceasta naratorul –
personaj se află în dublă ipostază: și factor determinant, și factor
determinat. Naratorul este spectatorul propriului personaj, al
propriului dublu spectacol – al existenței și al conștiinței. Iar unul din
factorii mediatori ai regăsirii sinelui este tatăl lui Zeno.
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Necesitatea continuării Moromeților I prin Moromeții II și
apoi prin Marele singuratic vine, credem, și dintr-o persistență a
nevoii urmăririi metamorfozelor imaginii Tatălui în conștiința fiului
și, implicit, a scriitorului. Dacă primul volum scriitorul îl scrie
dominat de prezența emblematică, atotdominatoare a Tatălui sau, cu
alte cuvinte, aici Moromete creează o lume după chipul și
asemănarea lui, în volumul al doilea această lume creată, precum și
întreaga galerie de personaje nu mai ascultă de creator. Înstrăinarea
copiilor de tată începe la sfârșitul volumului I și continuă, în volumul
al II-lea, prin strădaniile lui Niculae de a propune variantei
existențiale moromețiene una proprie.
Despărțirea ține și de o lege a firii. Ea va fi întotdeauna urmată
de o întoarcere. Aceasta se întâmplă inclusiv în cazurile când tatăl
este neînțelegător (Cel mai iubit dintre pământeni) sau de-a dreptul
tiranic (Intrusul), adică și cazurile când e vorba de o ipostază a
părintelui totalmente opusă modelului moromețian. Revenirea
trebuie văzută şi ca o acceptare şi asumare a constantelor părintelui.
Încrederea în acestea se manifestă în cazul lui Moromete ca
împăcare cu lumea şi cu sine. Şi bătrânul tată din Conștiința lui Zeno
„... știa să-și apere liniștea de adevărat pater familias” [3, p. 36], el
are aceeași nemărginită încredere în valorile stabilite de timp care-l
caracterizează pe Ilie Moromete. Țăranul român însă mai este și
purtătorul mentalității patriarhale și al încrederii în curgerea mereu
egală a timpului, în valoarea constantă a tradițiiilor pământului.
Linistea ca formă a inviolabilității și a valabilității condiției
ancestrale e păstrată de tatal lui Zeno întreaga viata, in timp ce
personajul lui Preda o pierde sub atacul timpului si al revoltei fiilor.
Metamorfozele lui Moromete marchează metamorfozele fiului și ale
Cărții, imaginea Tatălui fiind incontestabil mai complexă în cazul
autorului român.
Prin ce ar putea fi explicat faptul că revolta, dar și întoarcerea
fiului sunt puncte-cheie ale operei scriitorului? Revolta, identificată
uneori cu trufia, stă sub semnul necesarului, este una din etapele
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drumului spre independență și (auto)cunoaștere. Dincolo de revolta
care nu poate fi permanentă, dincolo de mutațiile conjuncturale ale
unui caracter, statutul părintelui nu poate fi negat.
Datele raportului tată – fiu sunt cam aceleași și la Svevo.
Capitolul al IV-lea al romanului, dedicat morții părintelui, pare să
confirme diagnoza psihanalistului care depistează în cazul lui Zeno
clasicul complex Oedip (incapacitatea de a se desprinde de părinți),
pe care personajul îl respinge. Totodată, paradoxal, doar moartea
tatălui face posibilă tăierea cordonului ombilical. Zeno își dă seama
că l-a iubit mult pe tatăl său și că îi lipsește dramatic figura
protectoare a acestuia. Lipsa protecției paterne și împăcarea prin
moarte cu tatăl său înseamnă, în mod curios, „eliberarea‖ fiului.
Zeno e mirat că „disperarea eu-lui și a viitorului meu...‖ nu a fost
posibilă mai devreme, înainte de marea despărțire. Privind totul de la
distanța anilor, el își amintește totul, dar nu înțelege nimic. Atâta
timp cât legăturile între cei doi sunt puse sub semnul mentalului,
apropierea e imposibilă; dimensiunile care guvernează regăsirea sunt
altele: „Era imposibil să fim împreună și pentru că, între mine și el
intelectualmente nu era nimic comun‖ [3, p. 31]. Legile firii și ale
existenței sunt un dat ineluctabil și nu se supun rațiunii. Și tatăl său,
în momentele care anticipă boala, resimte imposibilitatea ființei de ași supune aceste legi. Fiind anunțat că bătrânul vrea să-i transmită
ceea ce știe, fiul îi propune să amâne discuția. „Nu e vorba de o
discuție (...), ci de cu totul altceva. Un lucru ce nu se poate discuta și
pe care-l vei afla și tu de îndată ce ți-l voi spune. Dar greul e să-l
spui!‖ [3, p. 34], îi răspunde tatăl. Cuvântul nu poate fi transmis, nu
devine o valoare a urmașului până când condiția de Fiu nu se
împlinește, o dată cu despărțirea definitivă de Tată.
Dincolo de spațiul și temporalitatea diversă propusă de Preda
(mediul rural de până la și după cel de-al Doilea Război Mondial),
împăcarea de după revoltă e o rescriere a unei legități ancestrale, a
unui dat existențial comun. Inevitabil, spiritul polemic al lui Preda
introduce „corectările‖ de rigoare. Prozatorul român propune un
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personaj complex și unic în literatura română și universală prin
drama pe care acesta o trăiește, urmare a conflictului cu fiii și cu
timpul, care, la un moment dat, „nu mai are răbdare‖.
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LA MÉTHODE HEURISTIQUE DANS LA DIDACTIQUE DU
FLE
Anastasia SAVA, lector universitar
Rezumat
Noțiunea de metodă euristică în didactică limbii franceze este
relativ nouă, termenul fiind asociat anterior disciplinelor exacte,
atunci când Arhiemede, descoperind legea fizicii, a spus: Eureca –
am gasit! În didactică, metoda euristică constă în a prezenta celui ce
învață materia sub forma unei probleme mai mult sau mai puțin
complicate, la care el trebuie să afle soluția, făcând apel la
achizițiile anterioare, studiind, cercetând, căutând, punând diverse
întrebări cu caracter euristic. În continuare vom prezenta câteva
definiții ale metodei euristice și fazele de rezolvare a unei probleme
prin metoda euristică
La conception moderne de l'heuristique apparaît dans les
grands traités de méthodes du XVIIe siècle et nous conduit
inéluctablement par l'analyse approfondie de leurs lectures à une
interprétation d'apparence « psychologisante » [6, p. 38].
Peu de gens connaissent la définition du mot « Heuristique ».
Pourtant, presque tout le monde sait ce qu'a dit Archimède en
découvrant la loi physique qui porte son nom. «Eurêka! » (« j'ai
trouvé ! ») et « Heuristique » proviennent en effet de la même racine
grecque. Voici donc quelques définitions, collectées dans des livres
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ou sur l'Internet, d'un mot qui résume parfaitement la puissance du
thème central : la méthode heuristique ou de découverte [5, p. 123].
Selon le dictionnaire Larousse contemporain : l’heuristique
c’est « qui a pour objet la découverte des faits » - empirisme en
philosophie et en science [2, p. 467] ;
Selon le Littré « l'art d'inventer, de faire des découvertes » :
• Enthousiasme qui anime l'individu face à une découverte
soudaine.
• L‘inconnu, l'imprévisible, le sentiment de surprise et de
passion.
De façon stricte tout processus de recherche qui mène à
une découverte peut donc être qualifié d'heuristique.
Constatin CUCOŞ parle de la conversation heuristique qui se
définit ainsi : « О metodă dialogală, de incitare a elevilor prin
întrebări, şi are la bază maieutica socratică, arta aflării adevărurilor
printr-un şir de întrebări oportun puse de către profesor şi alternate
cu răspunsurile elevilor [...] » [1, p. 12].
Selon le livre Manuel général de l’instruction primaire, publié
en deux parties, définit la méthode heuristique comme : « un procédé
qui consiste à présenter à un enfant ce qu'on veut lui apprendre, sous
la forme d'un problème plus ou moins compliqué, dont il doit trouver
la solution [4, p. 35].
L'auteur Charles-E. Jean la définit comme discipline qui a
pour objet de dégager les règles de la recherche. Cette discipline
étudie les méthodes de résolution de problème et les opérations
mentales qui y sont utiles. L'élève est amené à faire des découvertes
et à établir des relations.
Selon Gosselin Pierre la méthode heuristique [3, p. 179] :
• Permet au chercheur d'investiguer un phénomène dans
lequel il est lui même immergé.
• Exige une expérience intense du phénomène étudié.
• Méthode où l'on porte une attention aux faits tels qu'ils se
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présentent, sans a priori théorique.
• Met en évidence.
Selon le même auteur, la méthode heuristique exige :
❖ L‘expérience personnelle du chercheur.
❖ La description de ses propres activités de recherche.
❖ Les transformations qu'il vit au niveau de ses attitudes et
de ses valeurs.
Clark Moustakas [apud 6], psychologue d'approche humaniste,
développe cette approche en reprennant l'idée de Maslow qui
travaille sur la réalisation de soi selon laquelle l'expérience est
primordiale dans l'émergence du savoir.
Pour Maslow, la connaissance, qu'elle se présente sous la
forme de théories, de formules, de concepts, de symboles ou de mots,
fait avant tout écho à notre expérience.
L'approche heuristique permet d'ancrer la recherche dans
l'expérience. Moustakas propose sept phases de la recherche
heuristique :
1) L‘engagement initial.
2) L‘immersion.
3) L‘incubation.
4) L‘illumination.
5) L‘explication.
6) La synthèse créative.
7) La validation.
Le chercheur et son expérience sont la source de la méthode et
de la connaissance.
Maslow reprend les étapes de Moustakas pour les condenser
en quatre grandes étapes décrites comme les principaux processus
expérientiels de ce type de recherche :
1) La question (engagement initial) qui demande au
chercheur d'être conscient d'une question, d'un problème ou d'un
intérêt ressenti de manière subjective.
2) L’exploration (immersion + incubation), où le chercheur
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explore la question à travers l'expérience.
3) La compréhension (illumination + explication), où le
chercheur clarifie, intègre et conceptualise les découvertes faites lors
de l'exploration.
4) La communication (synthèse créative + validation), où il
s'agit pour lui d'articuler ces découvertes afm de pouvoir les
communiquer à d'autres.
Opérations de la méthode heuristique
1) prise de conscience du problème : le chercheur prend
conscience d'une question, d'un problème ou d'un intérêt, ressenti de
manière subjective (p. 22) vécu de manière préconsciente, préverbale dans un contexte expérientiel, puis devient de plus en plus
préoccupé par le désir de trouver une réponse état de crise –
obsession verbalisation :
• Chercher des mots, des concepts des significations pour
traduire cette expérience.
• La prise de conscience de plus en plus accentuée d'une
question de recherche est en elle-même une découverte.
• Même si elle prévaut tout au début, la prise de conscience
s'accentue tout au long de la démarche de recherche.
• Émergence de questions ou d'affirmations spécifiques qui
sont révisées ou clarifiées selon le sens qu'elles prennent pour
l'individu de manière provisoire, sujettes à des changements au fil de
l'expérience.
2) exploration par l'expérience :
• Cerner le problème.
• S‘immerger dans la situation pour en saisir toute la
complexité.
• Engagement personnel.
• Écouter, observer, suivre son intuition, prendre des
risques.
• L‘attention devient de plus en plus sélective.
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• Toute pensée, signification, sensation ou expérience qui
nous aide.
• Synchronicité.
• Excitation, émotivité, authenticité.
• Collecter des données.
• La subjectivité du chercheur est sollicitée de façon
particulière.
Cette méthode de recherche demande de croire en sa propre
expérience et de ne pas avoir peur d'explorer les avenues de la
connaissance parfois inconnues telles que l'intuition et l'inconscient.
3) la compréhension : étape de l'éclaircissement, de la
conceptualisation et de l'intégration des découvertes ; rassembler
toutes les ressources, documents, expériences, visions, souvenirs.
Pour les examiner en profondeur
• Se forger graduellement une impression globale ou
holistique.
• Une vision intégrée.
• Intégration, clarification et articulation des données
significatives de l'exploration pour soi-même.
• Identification et différenciation des dimensions
fondamentales des réalités perçues.
• Leur signification.
La compréhension incite à « visiter » des modèles théoriques,
des oeuvres, des auteurs, des personnes concernées par le phénomène
à l'étude ; pour comparer ce que « l‘exploration ou le processus de
l'expérience» a permis de sentir et de saisir de façon parfois fugace.
4) la communication : étape de mise en forme et de diffusion
• Acte d'engagement.
• Désir de faire valoir la signification de ses expériences et
découvertes.
• Projection dans le domaine public de la quête personnelle.
• Trouver les mots, trouver la forme.
• Écriture d'une thèse, d'un article ou d'un livre.
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• Production d'une œuvre.
Le processus de recherche comporte nécessairement une
opération de diffusion, de présentation publique des résultats de la
démarche.
• Successivement toutefois ce processus de recherche n'est
pas linéaire-circulaire.
• Les étapes doivent être comprises.
• Comme faisant partie de cycles.
• Comme des opérations récurrentes ou intératives plutôt
que successives.
• Même si une étape du processus a momentanément
prédominance sur les autres.
• Ils sont tous en interaction les uns avec les autres.
Nous mentions aussi que la méthode heuristique est une
discipline qui a pour objet de dégager les règles de la recherche. Elle
consiste à faire découvrir l'élève ce qu'on veut lui enseigner. L'élève
est amené à faire des découvertes et à établir des relations, d'une part,
entre les moyens qu'il utilise et, d'autre part, entre les objets.
Pour que cette méthode soit efficace pendant l'enseignement
des langues étrangères l'enseignant a dû effectuer préalablement un
travail de préparation et d'imagination. En séance, il se met à la
disposition des apprenants. Le temps nécessaire à l'apprentissage est
en général plus long que pour d'autres méthodes, mais il garantit des
acquis en profondeur.
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