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FACULTATEA ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI
INFORMATICĂ
ASPECTE DE FORMARE A COMPORTAMENTULUI
SOCIAL INTEGATOR ÎN CADRUL ORELOR DE
DIRIGENȚIE LA TREAPTA PRIMARĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Liliana SARANCIUC-GORDEA, dr., conf. univ.,
Alina COȘULEAN, masterandă
Summary
This article elucidates the theoretical aspects and the
applicative content of the process of forming social integratoral
behavior in the directoral hours of the main primary education.
Abordările științifice de domeniu [1,2,3,4] ne-au dat
posibilitate să stabilim că procesul de socializare la vârsta școlară
mică ca proces de incluziune socială are ca finalitate formarea de
comportamente social-integratoare: modalităţi de comunicare,
sisteme de coduri lingvistice, simbolice, expresive (non-verbale);
modele sociale de comportament pe baza unor norme funcţionale
considerate ca valori într-o anumită cultură; seturi instrumentale
(modalităţi de cunoaştere, de învăţare etc.); posibilităţi de relaţionare
interpersonală ca şi forme de comportament caracteristice vieţii în
grup.
Din perspectiva dată am dedus că: modelarea motivaţionalafectivă a școlarului mic la nivel de comportamente socialintegratoare are la bază principiul incluziunii – „a învăţa a trăi
împreună cu alţii‖ și derulează prin mecanismele socializării
(adoptarea succesivă de status-uri şi roluri sociale (preşcolar, şcolar,
adolescent etc.), învăţarea socială, învăţarea instituţionalizată, jocul,
imitaţia, identificarea etc.).
Procesul de formare a comportamentului social-integrator la
treapta primară se realizează prin strategii pentru a optimiza
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procesul de învăţare şi a-l face mai agreabil pe elev și prin strategii
cooperative care conduc la formarea abilităţilor social-integratoare
cu exersarea diferitelor statute şi roluri în grup, interacţiunea cu
ceilalţi membri ai grupului la nivelul clasei de elevi: recunoaşterea şi
acceptarea diferenţelor; cultivarea de relaţii pozitive cu ceilalţi;
rezolvarea non-violentă a conflictelor; asumarea de responsabilităţi
etc. [apud 8, pp. 8 - 9]:
- împărţirea pe grupuri de lucru (clasa este împărţită în grupuri
de 4-6 membri, dintre care unul cu cerinţe educative speciale;
membrii au roluri specifice, pe care le schimbă ulterior prin rotație;
toate grupurile primesc aceeaşi sarcină, care este rezolvată prin
contribuţia tuturor membrilor);
- învăţarea în grupuri cooperative (când sarcinile de învăţare
per grup sunt elementele componente ale unei sarcini mari,
complexe, la nivel de clasă, atunci învăţarea se realizează în grupuri
cooperative);
- învăţarea în grupuri competitive (grupurile de lucru pot
deveni la un moment dat competitive, pe o secvenţă dată);
- învăţarea competitiv-aditivă tip PUZZLE (sarcinile de
învăţare sunt divizate până la nivelul fiecărui membru component,
pentru a se reîntregi ulterior din juxtapunerea atent-selectivă a
contribuţiilor parţiale);
- învăţarea competitiv-aditivă tip JIGSAW (grupurile primesc
aceeaşi sarcină, care se divizează membrilor; „omologii de sarcină ‖
din grupuri se întâlnesc, lucrează în comun pentru descoperirea
soluţiilor, apoi se reîntorc în grup).
Acest proces, în opinia noastră, demarat la orele de dirigenție
în clasele primare, prin strategiile date, va pune accentul nu numai pe
împărtăşirea unor noi modele de socializare şi de percepţie a propriei
persoane, ci va facilita acceptarea unor diverse moduri de viaţă,
situaţii, puncte de vedere, etc. prin abilități sociale – capacitatea de a
iniţia şi întreţine relaţii personale, de a fi acceptaţi și de a se integra
în grupuri, de a acţiona eficient ca membri ai unei echipe.
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Consultând literatura de specialitate [5, 6, 7], am optat pentru
o serie de strategii aplicabile în cadrul orelor de dirigenție în clasele
primare:
Pentru Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a
atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi prin:
● Prezentarea unor trăsături personale elementare, în
contexte variate:
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea
calităţilor: „Eu pot să…‖, „Îmi place de mine pentru că…‖,
„Mâncarea mea preferată este…‖, „Culoarea mea preferată este…‖,
„Pe tine te apreciez pentru că…‖, „Sunt mândru de mine atunci
când…‖;
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în faţa
clasei, a rezultatelor activităţii;
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de
lucru.
● Identificarea unor reguli de igienă personală:
- recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de
igienă personală;
- desenarea unor personaje care respectă/ nu respectă regulile
de igienă personală;
- jocuri creative: „Ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista
săpunul?‖, „Imaginează-ţi că săpunul ar conduce lumea‖, „În geanta
ta descoperi că o periuţă de dinţi îţi vorbeşte...‖;
- rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă;
- realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte cheie care
ilustrează reguli de igienă;
- fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de igienă
personală: corespondenţe, asocieri, consecinţe, completare de
obiecte care lipsesc, exprimare de opinii;
- realizarea reclamelor pentru produsele de igienă preferate.
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● Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi
adulţi cunoscuţi prin: asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple
de limbaj nonverbal şi paraverbal:
- selectarea unor imagini cu personaje care exprimă emoţii de
bază (Exemplu: „Alegeţi personajele care exprimă bucurie, fericire,
veselie…‖);
- crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de acasă,
realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) care exprimă diferite
emoţii;
- recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, speriat,
uimit);
- propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu
emoţii”;
- jocuri de mimă;
- turul clasei: „Cum te simţi astăzi?‖ (la începutul/finalul zilei,
la începutul/finalul unei activităţi);
- descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate.
● Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple
despre propriile experienţe de viaţă prin:
- prezentarea unei experienţe personale (prima zi de grădiniţă,
prima zi de şcoală, zile de naştere, jucăria favorită, o ceartă cu un
prieten/coleg, victoria/înfrângerea într-un joc etc.);
- crearea unor scurte povestiri sau scenete hazlii, pe baza unor
cuvinte cheie: calendar, pădure, furculiţă, zâmbet;
- jocuri de mimă pentru înţelegerea unor mesaje nonverbale
emiţător-receptor (mi-am făcut un prieten, mă doare măseaua, am
primit un cadou, bunicul a venit în vizită etc.);
- verbalizarea ideilor, gândurilor, emoţiilor faţă de unele
situaţii date;
- emiterea unor afirmaţii pozitive despre sine şi ceilalţi;
- exprimarea opiniilor despre unele situaţii de viaţă „Eu cred
că...‖, „În opinia mea...‖;
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- miniscenete cu marionete, măşti, vestimentaţii create de
elevi.
● Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten
prin:
- citirea şi discutarea unor poveşti despre prietenie, despre
relaţiile existente într-un grup;
- exerciţii de evidenţiere a regulilor de comportament din
poveşti / povestiri / poezii / fabule;
- identificarea în imagini a comportamentelor prietenoase/
neprietenoase dintr-un grup;
- crearea unor poveşti, în echipă, cu subiectul „Colegii mei/
Colegele mele”, „Prietenul meu/Prietena mea;
- practicarea unor jocuri de prezentare a colegului/colegei;
- vizionarea unor filme specifice universului copiilor, în care
se relevă caracteristicile unui prieten/se dezvoltă relaţii de prietenie;
- jocuri de rol: „În clasă‖, „În parc‖, „Ziua de naştere‖, „În
vacanţă‖.
Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în
context şcolar prin: identificarea unor sarcini de lucru simple în
contexte variate:
- enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din
poveşti, povestiri, ale persoanelor din viaţa reală (mamă, tată,
învăţătoare, bunici, director de şcoală, primar, preşedinte, medic,
actor etc.);
- bifarea sarcinilor de lucru de la şcoală dintr-o listă cu
diferite tipuri de sarcini (imagini, cuvinte cheie);
- jocuri de rol/ de mimă, referitoare la sarcinile de realizat
într-o zi, acasă sau la şcoală;
- exerciţii de apreciere a timpului de lucru (mai mult, mai
puţin) pentru sarcinile pe care le are de îndeplinit la şcoală şi acasă;
- plasarea etichetelor care conţin sarcini de lucru pe cadranul
unui ceas;
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- organizarea unor interviuri adresate colegilor despre
sarcinile de lucru dintr-o zi.
● Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană
prin:
- jocuri de exprimare a opiniilor personale: „Pentru mine este
important să învăţ, deoarece…‖;
- monitorizarea simplă a achiziţiilor şi atitudinilor specifice
învăţării (Cadranul învăţării: Ce am aflat nou ; Ce vreau să ştiu ; Ce
mi-a plăcut);
- realizarea unor colaje despre ceea ce îi place şi ceea ce nu îi
place să înveţe la şcoală, acasă, pe stradă, în parc, în vacanţă, la
teatru, la muzeu, la televizor, pe internet etc.;
- discuţii despre greşeală ca parte a procesului de învăţare
(„Putem învăţa din propriile greşeli?‖);
- crearea unor refrene dedicate importanţei învăţării;
- organizarea unei expoziţii cu postere sau alte obiecte, pe
care sunt scrise propoziţii care să exprime importanţa învăţării.
De asemenea, în acest context de strategii, se înscriu și o serie
de tehnici (V. Mefodie (1995), D. Ștefănescu (2006), V. Shanclin
(2010), S. Cojocaru (2015), M. Belciu, D. Demenenco, S. Hiț
(2011)), mai jos selectate de noi:
„Ziarul vorbitor”, prin care se cere elevilor, la începutul unei
ore, să-şi exprime sentimentele produse de ziua respectivă, acţionând
asupra unui ziar pe care l-a primit de la învățător; astfel, ruperea
ziarului poate desemna sentimente de frustrare acumulate de elev.
„Grupurile zumzăitoare”: elevii sunt împărţiţi în grupe de
câte patru persoane, pentru a le permite și celor mai timizi să-şi
exprime opiniile. Rezultatele muncii în echipă vor fi prezentate de un
singur elev, fără a se nominaliza elevii care au avut o anumită idee.
La început prezentarea o vor face elevii care nu au probleme de
comunicare; pe măsură ce elevii se vor familiariza cu această
tehnică, sarcina prezentării rezultatelor finale va reveni și celor mai
timizi.
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„Obiecte găsite”. Este o tehnică producătoare de amuzament
şi energie, contribuind la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi
negociere. Se va cere elevilor, ca timp de câteva minute, să iasă din
clasă şi să revină aducând cu sine un obiect pe care l-au găsit în afara
clasei. Ei au sarcina de a prezenta cât mai frumos obiectul respectiv
şi chiar mai mult, să convingă învăţătorul să îl cumpere.
„Ochelarii vorbitori”. Elevii sunt aranjaţi în cerc. O pereche
de ochelari de soare va trece pe rând de la unul la celălalt. Unul
dintre copii începe jocul purtând ochelarii. Vecinul din partea dreaptă
spune: „Ochelari, ochelari, spuneţi ce vedeţi, spuneţi ce vă place mai
mult la mine?‖ Cel care poartă ochelarii trebuie să răspundă în
numele lor. Va spune un lucru frumos, bun despre cel care a recitat
versurile, apoi va trece ochelarii vecinului din partea stângă. Jocul
continuă până ce toţi membrii cercului vor lua parte la el.
„Mângâierea îngerilor” (pe un fond muzical adecvat, copiii
aşezaţi pe două rânduri faţă în faţă, având roluri de îngeri, ating
colegul care trece încet, cu ochii închişi, prin culoarul rândului
format. Prin atingere, copiii transmit colegului gânduri de afecţiune,
precum un înger. Prin acest exerciţiu-joc se urmăreşte coeziunea
clasei, respectul faţă de ceilalţi, echilibru individual psihic).
„Desenul grupului” (realizarea unui desen în grup, pe o coală
mare de hârtie, cu menţiunea ca fiecare să-şi aleagă un loc pentru a
desena ce doreşte, astfel încât toţi să dispună de un spaţiu pentru
desen în mod egal. Prin acest exerciţiu se urmăreşte libertatea de
manifestare, colaborarea cu colegii de grup, antrenarea răbdării şi
respectarea regulilor de grup).
„Rotaţia desenelor” (copiii aşezaţi în jurul unei mese, vor
desena timp de 3-5 minute, pe foile primite, ce doresc. La comanda
„Stop!‖ elevii vor da foaia colegului din dreapta care va desena ce
doreşte timp de 5 min. Desenele se vor roti de la un coleg la altul,
până vor reveni elevului-posesor. Prin acest exerciţiu se urmăreşte
dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi conflictelor,
respectul faţă de colegii de grup, dezvoltarea creativităţii).
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Suntem siguri că prin prisma dată, a strategiilor elucidate,
învățătorii vor valorifica eficient în practica educațională procesul de
formare a comportamentului social integrator în cadrul orelor de
dirigenție la elevii din clasele primare.
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REPERE TEORETICE ALE EDUCAȚIEI ÎN DOMENIUL
ȘTIINȚELOR
Angela TELEMAN, dr., conf. univ.,
Natalia PLUGARU, învățătoare, gr. did. I,
Gimnaziul „Vasile Alecsandri”, Mărculești
Summary
The field of Science seeks to promote practical utility, human
values, as well as a connection with personal and social problems
taught from a student-centered orientation. The incorporation of
science into its social/cultural context is considered important in
teaching, as the development of scientific knowledge can be regarded
as a social practice that is dependent on the political, social,
historical and cultural realities of time.
Societatea bazată pe cunoaştere reprezintă o etapă în
dezvoltarea civilizaţiei umane, o dezvoltare calitativ nouă a modului
de viaţa, care implică folosirea pe scară largă a informaţiei şi a
cunoştinţelor în toate sferele activităţii sociale. Este evident că pentru
societatea cunoaşterii o valoare incontestabilă reprezintă cunoaşterea
ştiinţifică şi cunoştinţele ştiinţifice.
Domeniul Științelor urmărește să promoveze utilitatea
practică, valorile umane, precum şi o conectare cu problemele
personale şi sociale, predate dintr-o orientare centrată pe elev
(Aikenhead 2005). Scopul educaţiei în domeniul ştiinţelor este de a
face din elevi viitori cetăţeni responsabili care înţeleg interacţiunile
dintre ştiinţă, tehnologie şi societate [apud 1] și include experienţele
elevilor de zi cu zi şi problemele sociale contemporane cum ar fi
problemele de natură etică sau de mediu şi ar trebui să le dezvolte
abilităţile de gândire critică şi responsabilitatea socială.
Domeniul Ştiinţe abordează implicaţiile activităţii ştiinţifice
asupra mediului care sunt recomandate pentru includerea în predarea
ştiinţelor de documentele directoare ale aproape tuturor ţărilor
europene, atât la nivel primar cât şi secundar inferior [2]. În cadrul
11

domeniului Științe ponderea majoră o au aspecte precum: stăpânirea
proceselor, înţelegerea conceptelor şi abilitatea de a funcţiona
eficient şi corect în situaţii variate, cunoscute sau necunoscute,
similare celor ce pot fi frecvent întâlnite în viaţa reală, iar
competenţele de bază la Ştiinţe se defineşte în funcţie de 3
competenţe: explicarea fenomenelor în manieră ştiinţifică, evaluarea
şi designul cercetărilor ştiinţifice, interpretarea datelor şi faptelor în
manieră ştiinţifică.
Încorporarea ştiinţei în contextul său social/cultural este
considerată importantă în predare, deoarece dezvoltarea cunoştinţelor
ştiinţifice poate fi privită ca o practică socială care este dependentă
de realităţile politice, sociale, istorice şi culturale ale timpului.
Procesul presupune examinarea/cercetarea valorilor implicite în
practicile şi cunoştinţele ştiinţifice, analizarea condiţiilor sociale, a
consecinţelor cunoştinţelor ştiinţifice şi a modificărilor sale şi
studierea structurii şi a procesului activităţii ştiinţifice [idem].
Disponibilitățile acestui domeniu are la bază educaţia
ştiinţifică [2], care este definită drept capacitatea de a utiliza
cunoştinţele ştiinţifice, de a identifica întrebări şi de a trage concluzii
bazate pe dovezi, în scopul de a înţelege şi de a ajuta adoptarea
deciziilor cu privire la lumea naturală şi la schimbările făcute
acesteia prin activitatea umană (OCDE 2003). Alfabetizarea
ştiinţifică rezidă în capacitatea de a utiliza cunoştinţele ştiinţifice,
pentru a identifica întrebări şi a trage concluzii bazate pe dovezi,
pentru a înţelege şi a ajuta să se ia decizii cu privire la lumea naturală
şi modificările aduse acesteia prin activitatea umană, fiind liantul
către comunicarea științifică [3]. Activează cunoştinţele ştiinţifice
individuale şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru identificarea
întrebărilor, pentru dobândirea de noi cunoştinţe, pentru explicarea
fenomenelor ştiinţifice şi pentru formularea unor concluzii bazate pe
dovezi despre probleme legate de ştiinţă, înţelegerea trăsăturilor
caracteristice ale ştiinţei ca o formă de cunoaştere şi investigaţie
umană, conştientizarea modului în care ştiinţa şi tehnologia
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modelează mediile noastre materiale, intelectuale şi culturale,
precum şi dorinţa de a se angaja în problematica şi ideatica
ştiinţifice, în calitate de cetăţean reflexiv.
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE) defineşte alfabetizarea ştiinţifică drept capacitatea de a
utiliza cunoştinţele ştiinţifice, pentru a identifica întrebări şi a trage
concluzii bazate pe dovezi, pentru a înţelege şi a ajuta să se ia decizii
cu privire la lumea naturală şi modificările aduse acesteia prin
activitatea umană [1].
Cadrul European de referință în domeniul educației și formării
prevede că până în anul 2020 să scadă cu 15% proporția elevilor cu
abilități insuficiente la lectură, matematică și științe. În documentele
de strategie pentru matematică, ştiinţă şi tehnologie, preocuparea cu
privire la scăderea numărului de absolvenţi în aceste domenii pare să
fie principala forţă motrice pentru ţările europene. Cele mai frecvente
obiective menţionate în aceste strategii sunt: de a promova o imagine
pozitivă a ştiinţei, de a îmbunătăţi în general cunoştinţele în
domeniul ştiinţelor, de a îmbunătăţi predarea şi învăţarea ştiinţelor în
şcoală, de a creşte interesul elevilor la disciplinele de ştiinţe şi, prin
urmare, de a creşte gradul de utilizare a studiilor despre ştiinţe la
nivel de învăţământ secundar superior şi terţiar, de a depune eforturi
pentru un mai bun echilibru între sexe în studiile şi profesiile MST şi
de a oferi angajatorilor abilităţile de care au nevoie, contribuind
astfel la menţinerea competitivităţii.
Dezvoltării competenţelor-cheie, pentru îmbunătăţirea calităţii
învăţământului, implică introducerea sau adaptarea politicilor în
contextul învăţării şi predării continue pentru reflectarea nevoilor
indivizilor şi ale societăţii. Abordarea strategică nu este o precondiţie
pentru realizarea reformelor, adoptarea acesteia poate indica
comunităţii educaţionale că o anumită problematică este considerată
o prioritate în plan naţional.
Competența de bază în științe și tehnologie se referă la
stăpânirea, utilizarea și aplicarea cunoștințelor și a metodologiilor de
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explicare a lumii înconjurătoare [2]. Acestea implică o înțelegere a
schimbărilor cauzate de activitatea umană și a responsabilității
fiecărui individ în calitate de cetățean.
Competența de bază în știință se referă la capacitatea și
disponibilitatea de a folosi un număr de cunoștințe și metodologii cu
scopul de a explica lumea naturală, de a identifica întrebări și de a
schița concluzii bazate pe dovezi. Cunoștințele necesare în știință
includ principii de bază ale lumii naturale, concepte științifice
fundamentale, metode și principii, tehnologie, produse și procese
tehnologice, precum și o înțelegere a impactului pe care îl au știința
asupra lumii naturale. Formarea competenței de bază în știință devine
necesară prin faptul că indivizii trebuie să se fie capabili să
recunoască trăsăturile esențiale ale investigării și să aibă capacitatea
de a comunica concluziile și rațiunea care i-a condus către acestea în
mod investigativ.
Deşi achiziţia cunoştinţelor specifice este importantă în
învăţarea şcolară, aplicarea acestor cunoştinţe în viaţa adultă depinde
în mod esenţial de achiziţia unor concepte şi deprinderi mai largi. La
ştiinţe, a deţine cunoştinţele specifice, precum numele plantelor şi al
animalelor are o valoare mai mică decât înţelegerea reală a aspectelor
complexe ale unor probleme aflate în dezbatere la nivelul întregii
comunităţi umane, precum consumul de energie, biodiversitatea,
sănătatea.
Dobândirea competenţelor-cheie se încadrează în principiile
de egalitate şi acces pentru toţi. Descriptivul competențelor cheie
europene:
 Competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii:
 Cunoştinţe – principii de bază ale lumii naturale,
concepte, principii şi metode ştiinţifice fundamentale, tehnologie
şi produse şi procese tehnologice, înţelegerea impactului ştiinţei
şi tehnologiei asupra lumii naturale, înţelegerea progreselor, a
limitărilor şi a riscurilor teoriilor ştiinţifice, a aplicaţiilor şi a
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tehnologiei în ansamblul societăţii (în legătură cu luarea
deciziilor, problematica valorilor, morala, cultura etc.).
 Deprinderi – abilitatea de a folosi şi mânui instrumente
şi utilaje tehnologice şi date ştiinţifice pentru atingerea unui scop
sau pentru a ajunge la o decizie sau concluzie fundamentată;
recunoaşterea caracteristicilor investigaţiei ştiinţifice, abilitatea
de a comunica concluzii şi raţionamentele care au condus la
acestea.
 Atitudini – apreciere critică şi curiozitate, interesul
pentru problematica etică şi respectul pentru siguranţă şi
dezvoltare durabilă, în particular în privinţa progresului ştiinţific
şi tehnologic în legătură cu sinele, familia, comunitatea şi
problemele globale.
Pentru evaluarea domeniul Științe se va realiza după [1]:
Definiţia şi
caracteristicile
distinctive

Domeniul

Asimilarea de cunoştinţe ştiinţifice pe care le
utilizează pentru a identifica întrebări, pentru
a dobândi noi cunoştinţe, pentru a explica
fenomene ştiinţifice şi pentru a formula
concluzii întemeiate pe date despre probleme
legate de ştiinţă. Include înţelegerea
caracteristicilor tipice ale ştiinţei ca formă de
investigare şi de cunoaştere umană.
Este demonstrată conştientizarea modului în
care ştiinţa şi tehnologia modelează mediile
noastre materiale, intelectuale şi culturale și
se angajează în probleme de factură
ştiinţifică şi cu idei de natură ştiinţifică, în
calitate de cetăţean reflexiv.
Alfabetizarea ştiinţifică solicită înţelegerea
conceptelor ştiinţifice, precum şi abilitatea de
a aplica perspectiva ştiinţifică şi de a gândi
ştiinţific utilizând datele şi dovezile puse la
dispoziţie.
Cunoştinţe din domeniul ştiinţelor sau
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cunoaşterii

Procese

Context şi
Situaţie

concepte legate de fizică, chimie, biologie,
știința pământului și spațiului, dar aplicate la
conținutul itemilor.
 descrierea,
explicarea,
predicția
fenomenelor ştiinţifice
 înțelegerea fenomenelor ştiinţifice
 interpretarea dovezilor ştiinţifice și a
concluziilor.
Domeniul de aplicaţie a ştiinţelor, cu
focalizare pe utilizarea acestora în relaţie cu
situaţii personale, sociale şi globale.

PISA [1] a făcut distincţia între cunoştinţele ştiinţifice şi
cunoştinţele despre ştiinţe. Cunoştinţele ştiinţifice includ înţelegerea
conceptelor şi a teoriilor ştiinţifice fundamentale; cunoştinţele despre
ştiinţe includ înţelegerea naturii ştiinţei ca activitate umană şi puterea
şi limitările cunoaşterii ştiinţifice. Domeniul cunoştinţelor ştiinţifice
include sistemele fizice, sistemele de viaţă, pământul şi sistemele
spaţiale şi tehnologia. În mare parte sunt abordate domeniile: științele
vieții, științele pământului, științele fizice.
Alfabetizarea ştiinţifică este evaluată în relaţie cu
următoarele elemente:
 Cunoştinţele sau conceptele ştiinţifice: acestea constituie
legăturile care susţin înţelegerea fenomenelor conexe. În
PISA, în vreme ce conceptele sunt cele familiare elevilor de
la fizică, chimie, biologie, ştiinţele pământului şi ale
spaţiului, acestea sunt aplicate conţinutului itemilor şi nu pur
şi simplu rememorate.
 Procesele ştiinţifice: acestea focalizează pe abilitatea de a
dobândi, interpreta şi acţiona pe baza datelor, a dovezilor, a
faptelor. În PISA sunt considerate trei asemenea procese
ştiinţifice:
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descrierea, explicarea şi anticiparea fenomenelor
ştiinţifice;
 înţelegerea investigaţiei ştiinţifice;
 interpretarea datelor şi a concluziilor ştiinţifice.
 Situaţii sau contexte ştiinţifice: acestea privesc aplicarea
cunoştinţelor ştiinţifice şi utilizarea proceselor ştiinţifice.
Cadrul PISA identifică trei mari arii: ştiinţa din viaţă şi din
sănătate; ştiinţa în mediul înconjurător şi pe pământ; ştiinţa
din tehnologie.
Abordarea ştiinţă – tehnologie – societate [3] necesită ca
ştiinţa să fie încorporată în contextul său social şi cultural. Din punct
de vedere sociologic, aceasta include examinarea şi chestionarea
valorilor implicite în practicile şi cunoştinţele ştiinţifice, analizarea
condiţiilor sociale, precum şi a consecinţelor cunoştinţelor ştiinţifice
şi a modificărilor lor şi studierea structurii şi a procesului activităţii
ştiinţifice.
Din punct de vedere istoric, sunt studiate modificările în
dezvoltarea ştiinţei şi ideile ştiinţifice.
Din punct de vedere filosofic, predarea contextuală a ştiinţelor
ridică întrebări cu privire la natura cercetării ştiinţifice şi evaluează
motivele valabilităţii sale.
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ROLUL COMPUNERILOR ÎN DEZVOLTAREA
IMAGINAŢIEI CREATOARE LA ELEVII DIN CLASELE
PRIMARE ÎN CADRUL LECŢIILOR DE LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ
Valentina CIOBANU, dr., conf. univ.
Summary
This article deals with the issue of developing creative
imagination through compositions/essays for pupils from primary
school. It is also approached the role of the teacher in primary
school as a guide in forming and developing creative imagination
through different types of compositions/essays which represent a
long process. It is stated that the compositions/essays in particular
those that the teacher gives the beginning, "the composition,
description and the compositions in the base of a picture" have an
important role in developing creative imagination for children from
primary school.
Withal it is exposed the idea that the activity of elaborating
compositions/essays has a certain influence on developing
imagination a creative thinking of the children.
Activitatea de elaborare a compunerilor are o certă influență
asupra dezvoltării imaginației și a gândirii creatoare a elevilor. Un
rol important în dezvoltarea imaginației creatoare la elevii din clasele
primare îl au compunerile, cu o contribuţie importantă în formarea
lor intelectuală, morală şi estetică.
„Compunerile reprezintă rezultanta unei activități intelectuale
complexe, care implică sinteza cunoștințelor, priceperilor și
deprinderilor dobândite de elevi în cadrul lecțiilor de limba și
literatura română‖ [3, p. 268].
Cadrele didactice din domeniul învățământului primar trebuie
să valorifice formarea competenței de comunicare scrisă prin
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compuneri. Lecțiile de compuneri oferă elevilor condiții optime
pentru a exersa în mod sistematic actul exprimării și contribuie la
dezvoltarea gândirii creatoare. La realizarea unei compuneri elevii
din clasele primare angajează în mod afectiv capacitățile lor
intelectuale și creative.
Compunerile au mai multe componente incluzând: informaţie,
imaginaţie şi creativitate, o logică şi o corectitudine a exprimării.
În scopul de a contribui la dezvoltarea imaginației creatoare
prin compoziții, cadrele didactice trebuie să cunoască tipologia
compunerilor prevăzute de curriculumul școlar clasele I-IV și să
utilizeze strategii originale ce duc la stimularea acesteia. Dezvoltarea
imaginației creatoare prin diverse tipuri de compuneri reprezintă un
proces îndelungat, în care rolul de îndrumător al învăţătorului este
considerabil.
Deoarece procesul de comunicare este unul complex,
dezvoltarea imaginației creatoare la elevii din clasele primare se
formează treptat. Limbajul, ca instrument al comunicării, trebuie
transformat la această vârstă dintr-un limbaj spontan în unul corect,
coerent, nuanţat, în funcţie de specificul comunicării, un limbaj cu
ajutorul căruia să se poată transmite idei, gânduri, sentimente,
atitudini şi să poată modifica în bine diferite comportamente.
În acest sens putem menționa că numai cadrele didactice cu o
pregătire lingvistică de înaltă calificare pot contribui la cultivarea
capacității de exprimare scrisă prin compuneri și numai prin
activitățile de compuneri contribuie la „dezvoltarea imaginației și a
gândirii creatoare‖ [5, p. 268].
Un rol foarte important în dezvoltarea imaginației creatoare îl
are învățătorul claselor primare care trebuie să fie un îndrumător în
formarea şi dezvoltarea imaginației creatoare prin diverse tipuri de
compuneri, dar, totodată, să-i dea elevului libertatea de a elabora
idei.
Alexandra Șeptelici menționează că „activitatea de creație a
elevilor nu trebuie „tutelată‖, imaginația, fantezia creatoare a elevilor
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trebuie să aibă câmp liber de afirmare. Gradul de originalitate al unei
compoziții realizate de elevi, fie oral, fie în scris, este determinat și
de tipul compunerii respective, și de activitățile pregătitoare
organizate în cadrul lecției‖ [4, p.166].
În conținuturile curriculumului școlar clasele I-IV sunt incluse
diverse tipuri de compuneri: compuneri după un suport vizual, după
un tablou artistic, compuneri după plan dat, compuneri cu început /
sfârșit dat, compiuneri-descriere a unui colț din natură etc. [1, p.
66].
Dintre tipurile de compuneri enumerate mai sus, considerăm
că anume compunerile după un suport vizual și compunerile după un
plan dat sunt mai ușor de elaborat de către elevii din clasele primare,
întrucât planul de idei și suportul vizual îl ajută mai mult pe elev să
scrie o compoziție.
Referindu-se la compunerile – descriere a unui colț din natură,
Ladîjenscaia menționează că „descrierile pot fi alcătuite din
memorie, pe baza imaginației proprii, a observărilor speciale și pe
baza tabloului‖ [2, p. 146].
Deși de problema dezvoltării imaginației creatoare prin
compuneri s-au ocupat mai mulți cercetători, mai există unele
aspecte care necesită a fi completate.
În acest sens ne-am propus scopul de a constata care tipuri de
compuneri contribuie mai mult la dezvoltarea imaginației creatoare și
sunt mai dificil de realizat de către elevii din clasele primare. Pentru
aceasta am realizat un studiu experimental.
Eșantionul experimental a fost constituit din 26 de subiecți,
elevi din clasa a IV-a, Liceul „Petru Rareș‖ din orașul Soroca.
Datele privind dezvoltarea imaginației creatore le-am obținut
prin următoarele tipuri de compuneri:
 Compunere – descriere a unui colț din natură, unde elevii au
avut drept obiectiv să-și imagineze și să descrie creativ un colț din
natură, respectând logica expunerii gândurilor.
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 Compunere cu începutul dat „Amurgul”, cu următorul
început: „Soarele a început să-și ducă razele la culcare. Fața lui
palidă de peste zi se îmbujora văzând cu ochii”.
În baza acestui început elevii au avut drept obiectiv să-și
imagineze și să continue creativ gândurile, respectând coerența
expunerii ideilor.
 Compunere în baza unui tablou cu tema „Primăvara în
livadă” de Mihai Petric, unde elevii au avut drept obiectiv să
observe și să-și imagineze fenomenele prezentate în tablou.
Rezultatele înregistrate ne-au permis să constatăm că nivelul
avansat de dezvoltare a gândirii creatoare prin compuneri – descriere
a unui colț din natură constituie 23 % (6 elevi). La nivelul avansat de
dezvoltare a imaginației creatoare prin compuneri în baza unui tablou
s-au înregistrat cele mai înalte valori procentuale de 46 % (12 elevi),
iar 31 % (8 elevi) dintre ei s-au situat la nivelul avansat de dezvoltare
a imaginației creatoare prin compuneri cu începutul dat.
Rezultatele înregistrate la nivelul mediu diferă mai mult în
ceea ce privește dezvoltarea imaginației creatoare prin compuneri în
baza unui tablou, întrucât 10 elevi din lotul experimental (38%) au
reușit să scrie idei creative.
La nivelul mediu de dezvoltare a imaginației creatoare prin
compuneri-descriere a unui colț din natură și prin compuneri cu
începutul dat s-au înregistrat aceleași valori procentuale, fiind de 31
% , câte 8 elevi.
Abordate în comparație, rezultatele înregistrate la nivelul
mediu de dezvoltare a imaginației creatoare prin compuneri-descriere
a unui colț din natură și compuneri cu începutul dat este mai mic față
de nivelul mediu de dezvoltare a imaginației creatoare prin
compuneri în baza unui tablou, constituind 38% (10 elevi).
Analizând datele obținute la nivelul mediu, observăm diferențe
nesemnificative la toate tipurile de compuneri.
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La nivelul inferior cea mai mare valoare procentuală de 38%
(10 elevi) este înregistrată, privind nivelul de dezvoltare a
imaginației creatoare prin compuneri descriere a unui colț din natură.
Rezultatele înregistrate de elevi la nivelul inferior de
dezvoltare a imaginației creatoare prin compuneri cu începutul dat
fiind de 31% (8 elevi), iar la nivelul inferior de dezvoltare a
imaginației creatoare prin compuneri în baza unui tablou s-au
înregistrat 23 % (6 elevi).
Rezultatele demersului experimental, privind dezvoltarea
imaginației creatoare, ne-au dat posibilitatea să conchidem că pentru
elevii din clasa a IV-a nu este foarte dificil să-și imagineze și să scrie
compuneri în baza unui tablou, întrucât având un suport vizual,
aceștia pot mai ușor să-și imagineze și să continue creativ gândurile,
respectând coerența expunerii ideilor.
În ceea ce privește compunerile cu începutul dat, datele
obținute ne-au ajutat să constatăm că pentru elevii din clasele
primare este relativ ușor să elaboreze acest tip de compuneri,
deoarece, propunându-le un început, ei pot să-și imagineze și să
continuie creativ gândurile, respectând coerența expunerii ideilor.
Rezultatele înregistrate evidențiază că, anume, compuneriledescriere contribuie considerabil la dezvoltarea imaginației creatoare
și sunt cel mai greu de elaborat, întrucât elevii trebuie să-și
imagineze, fără nici un suport, și să descrie creativ un colț din natură,
respectând logica expunerii gândurilor.
Ca recomandare, în urma cercetării desfășurate, sugerăm
cadrelor didactice ca să le propună elevilor din clasele primare să
descrie un colț din natură. Orice colț din natură poate fi observat în
timpul unei excursii. Descrierea unui colț din natură, observat în
timpul excursiei, poate fi realizată mai ușor decât cea cu tabloul în
față. Aflarea elevilor în mijlocul naturii le trezește acestora o bucurie
și o plăcere. Este bine să-i lăsăm pe elevi să se delecteze în mijlocul
naturii, iar spre sfârșitul excursiei să le amintim tabloul pe care l-am
privit până la aceasta.
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În timpul observărilor elevii trebuie să acumuleze material, iar
după o anumită perioadă de timp le propunem să aștearnă pe hârtie
descrierea pe care au observat-o. Elevii își imaginează mai bine un
colț din natură, dacă se bazează pe impresiile vii, după excursie.
În cazul când elevii întâmpină dificultăți la descrierea unui colț
din natură, recomandăm învățătorului să vină în ajutorul elevilor,
sugerându-le unele idei sau să apeleze la operele de picturătablourile-peisaje, la observările efectuate în natură. Cadrele
didactice trebuie să-i ajute pe elevi să-și imagineze acel colț din
natură, iar elevii trebuie să înțeleagă că într-o astfel de compunere
este important nu atât cantitatea detaliilor reținute și înregistrate, cât
profunzimea și originalitatea expunerii lor, sinceritatea trăirii, gradul
în care micul creator își dezvăluie stările de suflet.
De asemenea, este recomandabil de a-i antrena pe elevi în
zugrăvirea naturii după memorie și după imaginație. Rezultatele
înregistrate demonstrează că e mai bine să se dea preponderență
descrierilor bazate pe cercetările vii ale elevilor.
Prin creativitatea și libertatea sa, învățătorul este în măsură să
le dezvolte imaginația creatoare elevilor din clasele primare prin
diverse tipuri de compuneri.
Cheia creativității este găsită atunci când elevul poate să-și
imagineze și să continue creativ gândurile, respectând coerența
expunerii ideilor.
Concluzionând, menționăm că anume compunerile – descriere
a unui colț din natură contribuie cel mai mult la dezvoltarea
imaginației creatoare a elevilor din clasele primare.
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PROBLEMATICA FORMĂRII COMPETENȚEI „A ÎNVĂȚA
SĂ ÎNVEȚI” LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
Tatiana DUBINEANSCHI, dr., conf. univ.
Summary
This article focusses on the issue of training and development
of the learning to learn competence at the primary school students. It
explains the concept of learning to learn competence, its structural
elements and are selected some ideas that reflect solutions to the
formation of this competence.
Încă din 2000 politicile educaționale stabilite la nivel european
au precizat evoluția dezirabilă a sistemelor de educație din Europa
către o societate și economie a cunoașterii în termenii competențelor
cheie. Necesitatea competenței a învăța să înveți este justificată prin
raportare la natura schimbătoare a societății și a pieței muncii care
determină insuficiența achizițiilor realizate în școală, în termeni de
cunoștințe, competențe și calificări, pentru o integrare adecvată pe
piața muncii și, mai larg, în societate. Pentru a se putea adapta unei
societăți bazate pe cunoaștere, oamenii trebuie să știe cum să învețe.
Cercetările efectuate confirmă faptul că succesul școlar al elevului
depinde în mare măsură de competența acestuia de a învăța
independent și de a-și monitoriza propria activitate de învățare, iar
instrumentarea elevilor cu diverse strategii de învățare poate începe
încă din școala primară.
Competența a învăța să înveți poate fi identificată în mai
multe documente de politică educațională, fapt care vorbește despre
importanța acesteia pentru procesul instructiv-educativ de la toate
nivelele sistemului de învățământ. În Articolul 11 al Codului
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Educației (2014) se menționează că „(1) Educația are ca finalitate
principală formarea unui caracter integru și dezvoltarea unui sistem
de competente care include cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce
permit participarea activă a individului la viața socială și
economică‖, iar în aliniatul doi se spune că: „Educația urmărește
formarea următoarelor competente-cheie:..‖ printre care se regăsește
și competența „a învăța să înveți‖. La fel, în Strategia „Educația
2020” (2014), orientarea sistemului de învățământ spre formarea și
dezvoltarea competențelor reprezintă scopul de bază al reformelor.
Cadrul de competente-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
definește opt competente-cheie și descrie cunoștințele, abilitățile și
atitudinile esențiale legate de fiecare dintre acestea. „Capacitatea de a
învăța procesul de învățare este legată de învățare, de abilitatea
omului de a-și urmări și organiza propria învățare, fie individual, fie
în grup, conform nevoilor proprii, precum și de conștientizarea
metodelor și a oportunităţilor [10, p. 37].
Fiind o competentă de tip transversal, competența a învăța să
înveți nu poate fi atașată strict doar unei anumite discipline de studiu
din curriculumul pentru învățământul preuniversitar. Astfel,
competența de a învăța să înveți se dezvoltă fie printr-o abordare de
sine stătătoare, bazată pe învățarea tehnicilor, metodelor și a
strategiilor de studiu, independentă în raport cu disciplinele
tradiționale, fie prin infuzarea în abordări disciplinare sau
interdisciplinare, ea contribuind la dezvoltarea celorlalte competențecheie și fiind un rezultat al acestora.
Pe de o parte, formarea competenței a învăța să înveți la elevi
este un imperativ și o cerință strategică a sistemului de învățământ,
pe de altă parte, literatura științifică de specialitate și realitatea
școlară nu oferă soluții explicite în acest sens, nu pot fi găsite
„rețete‖ de formare și dezvoltare a acestei competențe, care pot fi
preluate și aplicate. Se constată că lista de competente-cheie a fost
transpusă în curricula disciplinare, fără însă o explicare clară a
metodologiei de formare a acestora. Deci, la nivel metodologic
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problematica instruirii în bază de competenţe-cheie, inclusiv a
competenței „a învăța să înveți‖ nu a fost clarificată pe înţelesul
cadrelor didactice.
Analizând sursele de specialitate, se poate constata că acestea,
în cea mai mare parte, reflectă definiția competenței a învăța să
înveți stipulată în Recomandarea Parlamentului și a Consiliului
European – Key Competences for Lifelong Learning 2006/962/CE
din 2006. Cercetătoarea C. Stringher a examinat 40 de definiții ale
competenței menționate. Ea spune că conceptul a învăța să înveți
poate fi găsit în lucrările lui Vigotsky, Devey, Piaget și alții. De
asemenea, autoarea susține că acest concept include o mulțime de
alte concepte cum ar fi: metacogniția, socio-constructivismul,
sociocognitiv, abordări socio-istorice, evaluare și învățare pe tot
parcursul vieții [7].
Conform Recomandării Parlamentului și a Consiliului
European, competenţa a învăţa să înveţi reprezintă abilitatea de a se
implica şi de a persevera în învăţare, de a organiza propria învăţare,
gestionând eficient timpul şi informaţia, atât individual, cât şi în
grup. Aceasta include conştientizarea procesului şi a nevoilor
individuale de învăţare, identificarea oportunităţilor existente şi
abilitatea de a depăşi obstacolele care pot apărea, în scopul realizării
unei învăţări de succes. Competenţa constă în obţinerea, procesarea
şi asimilarea de noi cunoştinţe şi capacităţi / deprinderi, dar şi
căutarea şi utilizarea îndrumării / consilierii. A învăţa să înveţi
presupune implicarea celor care învaţă în construirea cunoaşterii,
pornind de la experienţa lor de viaţă şi de la învăţările şi deprinderi
anterioare, pentru a fi capabili să aplice cunoştinţele şi capacităţile
într-o diversitate de contexte: acasă, la locul de muncă, în educaţie şi
propria formare profesională. Motivaţia şi încrederea sunt esenţiale
pentru manifestarea acestei competenţe‖ [1].
L. Catană menționează că „în orice disciplină, a învăţa să
înveţi, nu înseamnă numai a învăţa să stăpânești anumite mijloace şi
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tehnici, ci a învăţa să foloseşti anumite concepte pentru a realiza
raţionamente şi corelaţii între diverse discipline‖ [7, p.71].
L. Sava, analizând diversitatea de definiţii ale conceptului de
competenţă, precum și accepțiunile date sintagmei ,,a învăța să
înveți‖ şi luând în considerare definiţia competenței propusă de X.
Roegiers, a stabilit următoarea definiție a competenţei de a învăța să
înveți: „Competența de a învăța să înveți reprezintă un ansamblu
integrat de cunoștințe, capacități, atitudini dezvoltate într-un context
particular într-o manieră reflexivă și strategică care include resurse
de ordin cognitiv, metacognitiv, non-cognitiv în vederea implicării
active și interactive în situații de învățare și în rezolvarea eficientă a
sarcinilor de lucru” [8, p. 8].
Ceea ce se poate observa în definiţiile de mai sus este că
aceasta face referire atât la dimensiunea cognitivă, cât și la cea
afectivă a competenţei a învăța să înveți. Dimensiunea cognitivă,
vizează capacităţi de a accesa, prelucra şi asimila noi cunoştinţe,
strategii de învăţare şi organizare a propriei învăţări de către elevi, iar
dimensiunea afectivă se referă la competenţe sociale, relevate în
definiţie ca învăţare în grup, motivaţie, încredere şi abilitate de a
depăşi obstacole. Dat fiind faptul că amalgamul de capacităţi trebuie
să poată fi utilizată în contexte multiple şi diferite de către persoanele
care le-au achiziţionat şi, această competenţă este una generală, este
considerate una transversală și se poate forma în paralel cu celelalte
competențe.
Conform definiției Uniunii Europene, se disting trei
dimensiuni structurale ale competenței de a învăța să înveți:
dimensiunea cognitivă, dimensiunea metacognitivă și dimensiunea
emoțională, motivațională combinate cu mediul de învățare sociocultural [apud 8, p. 7].
Analizând „Cadrul de referință al curriculumului național‖,
poate fi remarcat un atribut generic al absolvenților treptei primare
de învățământ, care se referă direct competența a învăța să înveți.
Acest atribut vizează „Persoanele deschise către învățarea pe
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parcursul întregii vieți‖. Raportat la acest atribut, la finele ciclului
primar, elevii:
- manifestă curiozitate pentru a afla lucruri noi;
- îşi exprimă opinia cu privire la modalităţile de învăţare la
care sunt expuşi;
- cunosc domeniile în care au nevoie de sprijin în procesul de
învăţare;
- solicită sprijinul necesar;
- manifestă atenţie şi interes pentru opiniile altor persoane;
- participă activ la activităţile de învăţare formală şi
nonformală oferite;
- descriu situaţii de învăţare informală cu care se întâlnesc în
viaţa cotidiană;
- manifestă atenţie şi concentrare în procesul de învăţare [5, p.
36-37].
N. Bercu enumeră aşa-numitele deprinderi de gândire, care
sprijină dezvoltarea competenţei a învăța să înveți, iar cunoașterea
acestora constituie un sprijin pentru cadrele didactice de la toate
treptele de învățământ, inclusiv cea primară, în identificarea concretă
a capacităţilor care trebuie dezvoltate la elevi pentru ca aceştia să ştie
cum să înveţe.
 Deprinderile de procesare a informaţiei: oferă elevilor
posibilitatea de a localiza şi colecta informaţia, de a o sorta, clasifica,
ordona, compara, contrasta şi de a analiza relaţiile dintre informaţii.
 Deprinderile de motivare: oferă elevilor motive pentru
opinii şi acţiuni, constând în formularea de argumente şi realizarea
de deducţii, folosirea unui limbaj specific pentru a explica ceea ce
gândesc, realizarea unor judecăţi şi adoptarea unor decizii
fundamentate pe evidenţe / informate.
 Deprinderile de investigaţie: pregătesc elevii pentru a
formula întrebări, a defini probleme, a proiecta, a anticipa rezultate,
consecinţe, a testa concluzii şi a îmbunătăţi idei.
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 Deprinderile de gândire creativă: oferă elevilor
posibilitatea să genereze şi să extindă ideile, să sugereze ipoteze, să
aplice imaginaţia, să caute rezultate alternative inovative.
 Deprinderile de evaluare: abilitează elevii să evalueze
informaţii, să judece valoarea a ceea ce citesc, ascultă şi fac, să
dezvolte criterii pentru a valoriza ideile proprii şi pe cele ale altora,
să aibă încredere în judecata lor [2, p 79-80].
Același autor, N. Bercu, a realizat o cercetare prin care sau pus în evidenţă modalităţile în care cadrele didactice definesc
elevul care ştie cum să înveţe. Evidenţele competenţei a învăța să
înveți, ca trăsături ale portretului elevului care ştie cum să înveţe, au
fost definite de profesori în termeni de cunoştinţe, capacităţi şi
atitudini. Acestea au fost organizate de către autorul cercetării în
categoriile de sub-competenţe: competenţe de gestionare a
informaţiilor; competenţe de gestionare a timpului; competenţe
sociale; motivaţia, voinţa, concentrarea pe perioade prelungite;
competenţe metacognitive, de autoevaluare; atitudini pozitive faţă de
învăţare.
În ceea ce privește cum se formează competența a învăța să
înveți la elevii claselor primare, după cum s-a menționat anterior,
literatura de specialitate nu reflectă prevederi concrete, recomandări
metodologice explicite. Din ideile expuse mai jos, pot fi desprinse
direcții de acțiune ale cadrelor didactice, metodele și procedeele pe
care aceștia le pot valorifica pentru a dezvolta competența vizată la
elevii treptei primare de învățământ.
S. Țibu et al. afirmă că: „Identificarea stilurilor de învăţare ale
elevilor (vizual, auditiv, conceptual, practic) şi adaptarea tehnicilor
de predare la acestea sunt necesare, dar nu suficiente pentru
dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi‖ [11].
N. Bercu menționează atât metode, tipuri de sarcini, cât și
tipuri de forme de organizare eficiente pentru formarea competenței
a învăța să înveți. Contribuţia profesorilor în acest sens se manifestă
prin:
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- „utilizarea unor metodologii de predare, cum ar fi: învăţarea
prin descoperire, învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme,
exerciţii / aplicaţii practice, studii de caz, jocuri şi alte activităţi
creative; strategii didactice care promovează interacţiunea dintre
elevi şi profesor (dezbaterea, jocul, investigaţia); strategii care
integrează TIC (mijloacele multimedia ca vehicul al învăţării), mass
media (filmul, presa vizuală şi scrisă), legătura cu educaţia
nonformală;
- încurajarea exprimării personale şi a originalităţii;
- sprijinirea elevilor în organizarea studiului independent prin
intermediul relatării experienţelor personale ale profesorului sau a
altor practici de învăţare validate de experienţă;
stimularea învăţării independente prin intermediul
sarcinilor de lucru:
 sarcini independente de lucru (de exemplu, căutarea de
date, realizarea unor sinteze);
 activitatea individuală în cadrul unui proiect comun al
unui grup de elevi, cu scopul de a asigura „progresul fiecărui elev şi
dezvoltarea unui stil specific de activitate independent‖;
 sarcini complexe (de exemplu, proiecte şi portofolii, care
să familiarizeze elevii cu criteriile de evaluare şi conţinuturile care
nu au fost acoperite în activităţile din clasă);
 alocarea sarcinilor de învăţare în conformitate cu nivelul
de competenţă al grupului de elevi vs. al unui elev individual;
 dezvoltarea în comun, de către profesor şi elevi, a unor
instrumente de învăţare (de exemplu, un orar personalizat, un plan de
lucru personalizat şi / sau bibliografii);
gruparea elevilor, fie „elevi cu un nivel omogen de
performanţă‖, fie „elevi cu un nivel eterogen de performanţă―;
acceptarea ritmurilor individuale de învăţare ale elevilor‖
[2, p. 75].
„Pentru a forma competenţe specifice ce derivă din
competenţa de a învăţa să înveţi, cadrele didactice vor planifica
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activităţi de integrare simulate şi/sau autentice, care vor avea la bază
complexul necesar de atitudini, abilităţi şi cunoştinţe‖, susține L.
Sclifos [9, p. 48]. Autoarea afirmă că „… punctul de plecare în
activitatea de învăţare este competenţa de a identifica / asculta,
înţelege şi realiza diferite sarcini”.
Tot L. Sclifos susține că: „Formarea competenţei de a şti să
înveţi implică strategiile de exersare, asimilarea algoritmilor de
comentare, analiză, interpretare etc. Formularea sarcinilor complexe
de tipul elaborării de sinteze, evaluări critice sau sarcinile creative
necesită o pregătire ca procedură, ele nu pot fi date elevilor din
primele zile de şcolarizare fără riscul de a nu obţine efectul dorit‖ [3,
p. 48].
În aceeași sursă găsim următoarea idee: „Formarea
competenței de a învăța să înveți este condiționată de dezvoltarea
gândirii critice, care, la rândul ei, poate poate fi realizată prin
asimilarea diverselor tehnici de organizare a propriei învăţări‖
[ibidem, p.12]
L. Catană propune câteva exemple de acțiuni care, consideră
autoarea, pot dezvolta competența a învăța să înveți: „gestiunea
propriei învăţări, cunoaşterea unor strategii / metode de lucru pentru
matematică şi aplicarea lor, chiar şi la alte discipline sau în viaţa de
zi cu zi, dozarea timpului de studiu, autocunoaşterea, prin aceasta
înţelegând cunoaşterea punctelor de vulnerabilitate şi aplicarea unor
măsuri pentru remedierea lor‖ [4, p. 46].
În concluzie se poate afirma că un învățător trebuie să vizeze
dimensiunile cognitivă, metacognitivă și dimensiunea emoțională,
motivațională în procesul formării competenței a învăța să înveți la
elevii claselor primare. Trebuie să ia în calcul că această competență
este o finalitate şi, totodată, un instrument, cu care se poate opera în
cadrul fiecărei discipline de studiu, formarea sau dezvoltarea
competenţei a învăța să înveți fiind realizabilă simultan şi în
interacţiune cu celelalte competenţe cheie. Astfel, dezvoltată fie
printr-o abordare de sine stătătoare, fie prin infuzarea în abordări
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disciplinare sau interdisciplinare, competenţa a învăţa să înveţi este
un punct de plecare pentru dezvoltarea celorlalte competenţe-cheie
şi, totodată, un rezultat al acestora.
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ASPECTE COMPARATIVE ÎN TAXONOMIA METODELOR
DIDACTICE
Lilia CÎRLAN, lector universitar
Summary
Various classifications of didactic methods have been
analyzed according to various criteria, following investigations
carried out by various scholars in the field of education sciences.
Faced with these taxonomies, we have noticed that the same
classifications of the methods are different for different researchers
Există diverse taxonomii ale metodelor didactice, fiecare autor
utilizând diverse criterii de clasificare. Prin urmare:
Clasificarea metodelor didactice clasice după S. Stoian:
 metode bazate pe acţiune: exerciţiul, lucrări de laborator, lucrări
de atelier, munca cu manualul și cartea;
 metode iconice (la nivelul primului sistem de semnalizare):
demonstraţia, observarea, excursiile, vizitele;
 metode simbolice (la nivelul celui de al doilea sistem de
semnalizare): expunerea, conversaţia
Clasificarea metodelor didactice în funcție de scopul didactic
urmărit [5, p.132]:
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Metode de predare a materialului nou, de fixare a cunoștințelor,
de formare a priceperilor și deprinderilor: expunerea (prelegerea,
explicația), conversația, demonstrația, munca cu manualul și
cartea, observarea independentă, exercițiul.
 Metode de verificare și apreciere a cunoștințelor, priceperilor și
deprinderilor: verificarea orală, lucrările scrise, verificarea cu
ajutorul mașinilor.
Clasificarea metodelor de învățământ în pedagogie –
A.Dancsuly, M.Ionescu, I. Radu, D.Salade, EDP, București, 1979:
- expunerea sistematică a cunoștințelor, conversația,
problematizarea (învățarea prin probleme, instruirea problematizată),
modelarea, demonstrația, experimentul, exercițiul, metoda activității
pe grupe, metoda activității independente, instruirea programată,
metode de verificare și evaluare.
În cartea „Tratat de didactică modernă‖ – Miron Ionescu,
2009, propune următoarea clasificare a metodelor de învățământ:
 Metode de transmitere și însușire a cunoștințelor
 Metode de comunicare orală: (după modul de
comunicare)
 Metode de comunicare orală expozitivă: expunerea, expunerea
cu oponent, povestirea, descrierea, explicația, informarea,
prelegerea școlară, prelegerea-dezbatere, conferința-dezbatere,
cursul magistral.
 Metode de comunicare orală conversativă: conversația, discuția,
dezbaterea, asaltul de idei, colocviul.
 Metoda problematizării
 Metode de comunicare scrisă:
 lectura (explicativă și dirijată);
 activitatea cu manualul.
 Metodă de comunicare la nivelul limbajului intern:
 reflecția personală;
 introspecția.
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Metode de cercetare a realității:
 Metode de cercetare directă a realității:
 observarea sistematică și independentă;
 experimentul;
 abordarea euristică (în în plan material);
 învățarea prin descoperire (în plan material).
 Metode de cercetare indirectă a realității:
 abordarea euristică(în plan material);
 învățarea prin descoperire (în plan material);
 demonstrația;
 modelarea.
 Metode bazate pe acțiune practică:
 metode de acțiune reală:
 exercițiul,
 rezolvarea de problemă,
 metode de acțiune simulată:
 jocurile didactice,
 jocurile de simulare
 Instruirea și autoinstruirea asistată la calculator [4, p. 233237].
Clasificarea metodelor de învățământ în metode de
învățământ, după I. Cerghit [2, p. 103-115]:
Clasificarea metodelor după criteriul istoric:
 metode vechi („tradiționale‖, „clasice‖, „dogmatice‖,
„didacticiste‖) – ele fac apel la comunicarea directă, în curs de
transformare;
 metode noi („moderne‖) – expresie a celor mai recente inovații
pedagogice.
Robert Lafon (1963) subdivide:
 Metodele vechi în:
 metode didacticiste – verbale prin excelență, centrate pe
memorie reproductivă și lipsite de interes pentru elev;
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metode atractive – bazate pe utilizarea jocului, fără să țină seamă
de efortul necesar învățării;
 metode intuitive – fundamentate pe observarea lucrurilor și
fenomenelor și a substitutelor acestora (imagini, modele,
machete etc.);
 metode tradiționale – bazate pe experiența anterioară a copilului
și pe procedurile didactice și intuitive.
 Metodele noi (centrate pe elev) sunt grupate în:
 metode libertine, anarhiste – inspirate din ideile lui J.J. Rouseau,
L. Tolstoi, experimentul de la Hamburg etc., soldate cu eșec și
sortite abandonării;
 metode active inspirate din sistemele pedagogice bazate pe
progresele cunoașterii copilului și nu sunt interesate de
acumularea de cunoștințe, ci de transformarea personalității (2, p.
103).
În funcție de gradul de generalitate de existență a sferei de
aplicabilitate metodele se clasifică în:
 metode generale valabile în predarea celor mai mulate discipline
(expunerea, prelegerea, cursul magistral, conversația, lucrările
practice etc.);
 metodele particulare utilizate pe anumite trepte ale instituției și
educației, pe anumite discipline.
După criteriul organizării individuale/sociale a muncii:
 metodele de activitate individuală – bazate pe mecanismele
activității mintale individuale (libere, sub direcția profesorului,
programate);
 metode de activitate în doi (în perechi sau duale): profesor –
elev; elev – elev;
 metode de activitate în echipă (în microgrupuri de dimensiuni
inferioare unei clase de elevi): grupuri efectuând aceeași
activitate și grupuri efectuând sarcini sau munci diferite;
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metode de activitate cu grupul clasa de elevi: metode de muncă
frontală profesor – clasă (în sens unic); metode de dialog
profesor – clasă (în dublu sens); metode de muncă colectivă (în
sens multiplu, cu angajarea tuturor membrelor clasei);
 metode de activitate în grupuri mari: conferința, videoconfeința,
vizionarea de film, dezbateri în grupuri mari, în masă (2, pp.104105).
După criteriul modului în care elevii sunt puși în contact
direct sau indirect cu realitatea:
 metode directe;
 metode indirecte.
După gradul de implicare a instituțiilor/organizațiilor,
familiei, mass-media etc. în instruire și educație:
 metode formare;
 metode informale.
După funcția pe care o îndeplinesc în cadrul procesului de
învățământ:
 Metode de predare-învățare propriu-zise:
o metode de transmitere și asimilare a cunoștințelor;
o metode de formare a priceperilor și deprinderilor, metode de
fixare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor;
o metode de aplicare a cunoștințelor;
o metode de verificare a cunoștințelor.
 Metode de evaluare a rezultatelor evaluării și a proceselor pe
care le explică.
René Hubert, un pedagog francez, diferențiază și grupează
metodele în metode active și formaliste, iar Jeromé Bruner le împarte
în metode active și metode pasive [apud 8, p.163].
Autorii J.Piajet (1972) și W. Okoń iau drept criteriu suportul
purtător de informație (mijlocul prin intermediul căruia elevii intră
în posesia cunoștințelor):
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metode bazate pe cuvântul rostit și scris, metode verbale și
livrești, expozitive și interogative (Guy Palmade, Pierre
Goguelin);
 metode bazate pe observarea directă (concret-senzorială) a
obiectelor: obiective (intuitive, demonstrative);
 metode bazate pe acțiune (activitatea practică): experimentele,
lucrările practice de laborator, de teren, de teren, de atelier,
activități cu caracter productiv etc.
Un alt criteriu de clasificare ar fi după tipurile de învățare:
 metode de învățare prin receptare (metode verbale și livrești/
dogmatice);
 metode de învățare prin descoperire (metode euristice și de
cercetare);
 metode de învățare practică (metode practice și de producție);
 metode de învățare prin creație.
M. Debesse, având drept criteriu tipurile de relații profesorelevi, oferă următoarea clasificare a metodelor:
 metode autoritare, directive;
 metode liberale, permisive.
O altă clasificare propusă este după predominanța sau
exclusivitatea activității profesorului sau a elevului (gradul de
activizare):
 metode active;
 metode pasive.
După modul de determinare a caracterului activității mintale
solicitate de învățare (Landa 1977) sau a gradului de dirijare a
învățării:
 metode algoritmice caracterizate prin determinarea sau
direcționarea univocă a acțiunilor de învățare;
 metode nealgoritmice: semialgoritmice și euristice.
În funcție de operațiile logice dominante: metode de analiză,
metode de sinteză, metode globale și parțiale, metode empirice,
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metode teoretice, metode extrapolare, metode interpolare, metode
genetice, metode comparative, metode analogice.
A. (După modul de comunicare) Metode de comunicare:
a) bazate pe limbaj extern:
- metode de comunicare orală: expozitive (afirmative), interactive
(interogative, conversative, dialogate), de instruire prin
problematizare;
- metode de comunicare scrisa: lectura, analiza (investigația) de text,
informarea și documentarea etc.;
- metode de comunicare oral-vizuală (bazate pe limbaj audiovizual,
adică de asocieri imagini): instruirea prin filme, instruirea prin
televiziune, instruirea prin tehnici video etc.
b) metode de comunicare interioară, bazate pe limbaj intern:
reflecția personala și experimentul mintal.
B. (După modul de explorare) Metode de explorare a
realității:
a) explorare nemijlocita – directa: observația sistematica si
independenta, experimentul);
b) explorare mijlocita – indirecta: demonstrative, de modelare.
C. (După tipul acțiunii) Metode bazate pe acțiune (metode
practice):
- metode bazate pe acțiune efectivă, reala sau autentică:
exercițiul, studiul de caz, proiectul sau tema de cercetareacțiune, lucrări practice;
- metode de simulare sau bazate pe acțiune fictiva: metoda
jocurilor, dramatizarea, învățarea prin dramatizare, învățarea
pe simulatoare.
Metode de raționalizare a conținuturilor și operațiilor de
predare-învățare centrate pe performanțe, pe eficiență maximă:
metode algoritmice, instruirea programată, instruirea bazată pe
calculator, IAC, învățarea electronică [2, p. 103-115].
După I. Nicola [7]:
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- metode si procedee expozitiv-euristice: povestirea,
descoperirea, demonstrația, modelarea, observațiile independente,
munca cu manualul si alte cărți, lucrările experimentale, lucrările
practice si aplicative, lucrul în grup;
- metode si procedee algoritmice: algoritmizarea, instruirea
programata, exercițiul;
- metode si procedee evaluativ-stimulative: observarea și
aprecierea verbala, chestionarea orală, lucrările scrise, testele
docimologice, verificarea prin lucrări practice, examenele, scările de
apreciere, verificarea cu ajutorul mașinilor [13].
Octavian Mândruţ și Steluţa Dan în lucrarea Resurse
metodologice de instruire propune următoarea organizare
taxonomică a metodelor:
 Expozitive (de comunicare orală): dictarea, povestirea
(naraţiunea), expunerea liberă, expunerea sistematică, expunerea
„magistrală‖, expunerea cu oponent, audiţia, prelegerea,
descrierea, instructaj şi informare, evocare.
 Conversative (de tip dialog): conversaţia liberă, conversaţia
dirijată,
conversaţia
euristică,
conversaţia
evaluativă
(apreciativă), brainstorming, dezbaterea, discuţia pe grupe mici
(socratică), discuţia frontală, discuţia individuală, jocul de rol,
problematizarea, discuţia de grup (focus grup sau forum),
sinectica, philips 6/6, metoda panel, seminar, seminar interactiv.
 Explicative (demonstrative): explicaţia directă (nemediată),
explicaţia indirectă (mediată), demonstraţia, explicaţia bazată pe
utilizarea resurselor de instruire, demersul argumentativ,
demersul structurat pe o situaţie – problemă, experiment, raport.
 Bazate pe explorarea informaţiilor scrise: lucrul cu suportul
tipărit (cursul), explorarea informaţiei scrise (articole, cărţi,
texte), lectura – metodă şi tehnică fundamentală de instruire,
explorarea informaţiei virtuale, corespondenţă (e-mail), studiul
independent, informarea şi documentarea.
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De instruire, bazate pe modele şi imagini: explorarea informaţiei
grafice, explorarea modelelor (grafice, numerice), explorarea
imaginilor, utilizarea organizatorilor grafici, utilizarea modelelor
fizice, explorarea informaţiilor video.
 Bazate pe explorarea realităţii obiective: colectarea datelor
primare, observarea liberă, observarea dirijată, observare
explicativă, descrierea realităţii observate, experiment in situ,
interviul, analiza documentelor, prelucrarea datelor primare,
sistematizarea datelor secundare.
 Bazate pe acţiune: explorarea realităţii, exerciţiul, studiul de caz,
lucrări bazate pe utilizarea suporturilor de instruire, lucrări
practice, rezolvarea de probleme, lucrul cu fişele, simularea,
investigaţia ştiinţifică, jocul (de rol), dramatizarea, e-learning,
proiectul, portofoliul.
 De memorare şi învăţare reflexivă: învăţarea mnemotehnică,
inducţia, deducţia, reflexia, personală, reflexia critică, algoritmi
şi metode algoritmice, structuri imaginative, interînvăţarea,
experiment mintal.
 De formare a sistemului de atitudini şi valori: structuri
ilustrative, structuri situaţionale, analiza critică, opinia,
exemplul, contraexemplul, recompensa, constrângerea.
 De apreciere şi evaluare: ascultare orală, întrebări quiz, proiect
(individual sau de grup), lucrare independentă, extemporal, teză,
test scris, examen, evaluare practică, apreciere (empirică) [11].
Cercetătorul V. Guțu, în studiul său „Proiectarea didactică în
învăţământul superior‖, oferă o regrupare a activităților și metodelor
de învățare, și anume: afirmative, interogative, de descoperire, active
şi de creativitate.
Metodele afirmative (după criteriul transmiterii cunoştinţelor
şi abilităţilor de către un profesor (care deţine cunoaşterea) către cei
care învaţă): conferinţa, expunerea, demonstraţia etc. fac parte din
această categorie.
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Metodele interogative (după criteriul de decupare al informaţii
urmate de întrebări care permit elevului să intuiască răspunsurile). În
cursul activităţilor repetate studentul este astfel chemat să
dobândească cunoştinţe sau să-şi modifice comportamentele într-o
manieră progresivă.
Metodele de descoperire presupun criteriul depistarea
cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de către elev. Acest demers
acordă elevului posibilitatea de a face încercări şi erori şi de a găsi
mai multe soluţii. Descoperirea dirijată, studiul independent sunt
exemple ce ilustrează această categorie.
Metodele active se caracterizează prin următoarele: angajarea
personală a celui care învaţă în activitate; motivaţia intrinsecă;
participarea la un grup; autoevaluarea indivizilor sau a grupurilor;
schimbarea rolului profesorului care devine un catalizator.
Metodele de creativitate presupun principiile metodelor active,
dar sunt dirijate către trezirea şi stimularea energiei creatoare.
Tehnicile de grup sunt utilizate pentru creşterea spontaneităţii [3, p.
57-58].
Sorin Cristea, de asemenea, oferă clasificări ale metodelor de
instruire și evaluare.
Clasificarea metodelor de instruire, realizabilă din perspectiva
paradigmei curriculumului, solicită fixarea unor criterii
reprezentative, complementare cu criteriul istoric/cronologic, lansat
în termeni de politică a educaţiei, preluat şi omologat necondiţionat
la nivelul „teoriei şi metodologiei evaluării‖.
I) Criteriul istoric/ cronologic.
II) Criteriul naturii acţiunii docimologice integrată în structura
metodelor didactice sau a metodelor de instruire concepute curricular
ca metode de predare-învăţare-evaluare. La acest nivel putem
identifica patru categorii de metode de evaluare:
1) Metode de evaluare realizate prin acţiunea docimologică de
comunicare: a) verbală, realizată prin conversaţie (de diferite tipuri),
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dezbatere, asalt de idei; b) scrisă – lucrările scrise; c) practică –
lucrările practice.
2) Metode de evaluare realizate prin acţiunea docimologică de
investigare: a) directă – observaţia/observarea, experimentul; b)
indirectă – proiectul, construit în termeni de descoperire,
demonstraţie, modelare, problematizare.
3) Metode de evaluare realizate prin acţiuni docimologice
bazate pe exerciţii (de tip algoritmic – euristic), jocuri didactice (de
diferite tipuri), lectură (de diferite tipuri) etc.
4) Metode de evaluare realizate prin acţiuni docimologice
integrate în programe de instruire programată pe calculator.
III) Criteriul tipologiei probelor/operaţiilor docimologice
utilizate:
1) Metode de evaluare realizate prin probe/operaţii standardizate de măsurare a rezultatelor celui evaluat, validate docimologic: a) testul docimologic verbal; b) testul docimologic scris; c)
testul docimologic aplicat (bazat pe probe practice).
2) Metode de evaluare realizate prin probe/operaţii de automăsurare (cantitativă), autoapreciere (calitativă), autodecizie
(managerială) – metoda autoevaluării.
3) Metode de evaluare realizate prin probe/operaţii de
consemnare a produselor activităţii, elaborate de cel evaluat,
acumulate longitudinal, în timp determinat (un semestru, un an de
învăţământ) – metoda raportului de evaluare/portofoliul. Prof. univ.
dr. Sorin Cristea [12].
În același timp, Cristea S. propune o clasificare a metodelor de
evaluare, consacrată, în ultimii ani, în literatura de specialitate,
apelează la criteriul istoric sau cronologic care induce, în mod
artificial, o delimitare valorică între metodele de evaluare
tradiţionale/clasice şi metodele de evaluare moderne/alternative.
Din această perspectivă, sunt delimitate două categorii de
metode de evaluare:
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a) metode de evaluare tradiţionale, clasice, bazate pe: probe
orale, probe scrise, probe practice; teste docimologice;
b) metode de evaluare moderne, alternative, bazate pe:
observaţie/observare sistematică; investigaţie; elaborare de
proiecte; autoevaluare; elaborare de portofoliu (clasic,
electronic, digital) [12].
Bontaș I. propune clasificarea convențională a metodelor de
învățământ:
a) metode clasice (tradiționale); expunerea orală, conversația,
demonstrația intuitivă, lectura etc.;
b) metode moderne: descoperirea, problematizarea, modelarea,
simularea, asaltul de idei, studiul de caz etc.;
c) metode de predare: prelegerea, demonstrația, conversația
etc.;
d) metode de învățare: studiul cu cartea și studiul individual,
descoperirea, exercițiul;
e) metode de predare-învățare: predarea-învățarea în echipă,
experimentul, asaltul de idei, simularea etc.;
f) metode active sau acționale: experimentul, exercițiul,
rezolvarea de probleme sau efectuarea de lucrări practice,
conversația, instruirea programată etc.;
g) metode de cunoaștere (explorare) directă: observația,
experimentul, studiul de caz etc.;
h) metode de cunoaștere (explorare) indirectă: demonstrația
intuitivă de substituție, modelarea, simularea etc.;
i) metode de evaluare: probe scrise, orale și practice, teste
docimologice, examinare de către calculator etc.;
j) metode cu caracter de cercetare: observația, experimentul,
convorbirea, chestionarul, metodă statistică-matematică,
analogia, inducția, deducția, asaltul de idei, studiul de caz
etc.[1, p. 124-125].
Romița B. Iucu afirmă că metodele pot fi clasificate după
criterii diferite. Astfel:
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după criteriul istoric – se face distincție între metodele vechi
(clasice sau tradiționale) și cele noi sau moderne;
 după gradul de generalitate (aplicabilitate) – se vorbește despre
metodele generale și metode particulare sau speciale;
 după caracterul individual/social (criteriul organizării muncii)–
există metode de muncă individuală, divizate în: libere, sub
direcția profesorului și programate; metode de muncă colectivă
(cu întreaga clasă) și metode de muncă frontală (de adresare
întregii clase, dar fiecare elev lucrând individual);
 după obiectivele urmărite (după funcția fundamentală
îndeplinită) – metode de predare propriu-zisă, departajate în
metode de transmitere și asimilare a cunoștințelor, metode de
formare a priceperilor și deprinderilor, metode de fixare și
consolidare, metode de aplicare și metode de evaluare a
rezultatelor învățării;
 după caracterul activității mintale – se utilizează metode
algoritmice, nealgoritmice, euristice, creatoare etc.;
 după tipul de experiență de învățare – se întâlnesc metode bazate
pe învățarea receptivă, pe învățarea prin descoperire, pe
învățarea prin acțiunea practică, pe învățarea prin invenție, pe
învățarea prin creație.
Clasificarea metodelor de instruire după criteriul sursei
cunoașterii (care poate fi: 1) experiența social-istorică a umanității
(moștenirea culturală); 2) experiența dedusă din contactul direct cu
realitatea și 3) experiența bazată pe acțiunea practică) pune în
evidență existența a trei mari categorii:
a. Metode de comunicare:
 Metode de comunicare orală:
 metode
expozitive:
povestirea, descrierea, explicația,
demonstrația teoretică, prelegerea școlară, prelegerea
universitară (cursul magistral), conferința, expunerea cu oponent,
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prelegerea-discuție, conferința-dezbatere, informarea, microsimpozionul, instructajul etc.;
metode interogative (conversative, dialogate): conversația
euristică, discuțiile în grup, dezbaterea, discuția-dialog,
consultația în grup, preseminarul, seminarul, dezbaterea de tip
„masă rotundă‖, dezbaterea „Philips – 66‖, braistorming-ul
(asaltul de idei), colocviul etc.;
metoda problematizării – de instruire prin rezolvări de situațiiproblemă.
 Metode de comunicare scrisă sau livrești (bazate pe lectura
textului scris sau tipărit): munca utilizând manualul sau
cartea, analiza (investigația) de text, informarea,
documentarea etc.;
 metode de comunicare oral-vizuală – instruire prin filme,
instruirea cu ajutorul transmisiilor televizate, instruire prin
tehnicile video, instruirea bazată pe înregistrări sonore etc.
 metode de comunicare interioară – reflecția personală
(meditația profundă) și experimentul mintal.
b. Metode de explorare organizată a realității (metode obiective
sau intuitive) se pot împărți și ele în două subgrupe
principale, în funcție de caracterul acțiunii explorării:
 metode de explorare directă a realității, în esență metode de
învățare prin cercetare, prin descoperire, așa cum sunt:
observația sistematică (independentă sau dirijată),
experimentul, cercetarea documentelor și relicvelor istorice,
efectuarea de anchete, studiul de caz, studiile comparative,
elaborarea de monografii, explorarea prin coparticipare la
evenimentele vieții cotidiene etc.;
 metode de explorare indirectă a realității (bazate pe contactul
cu substituția obiectelor și fenomenelor reale) din care fac
parte metodele demonstrative și metoda modelării (studierii
pe modele).
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c. Metode de acțiune (metode practice). După caracterul
acțiunii acestea se grupează în:
 metode acțiune reală: metoda exercițiului sau a exersării,
lucrările practice, lucrările de atelier, activități creative,
elaborarea de proiecte-acțiune, activități de muncă
productivă ș.a.;
 metode de acțiune simulată sau fictivă (metode de simulare):
jocurile didactice, jocurile de simulare (interpretarea pe
roluri), învățarea dramatizată, învățarea pe simulatoare etc.
d. La toate aceste categorii principale se adaugă o a patra
categorie de metode de relaționare a activităților de
predare/învățare, ce cuprind numeroase elemente aparținând
metodelor mai sus amintite. Între acestea se pot enumera
metodele algoritmice, instruirea programată, instruirea
asistată de calculator și alte metode bazate pe principiul
programării [6, p.106-108].
În lucrarea Strategii educaționale centrate pe elev, Șoitu L. și
Cherciu R. propun trei tipuri de metode:
 centrate pe acțiunea învățătorului (expozitive): discursul,
prelegerea, povestirea, descrierea, demonstrația, instructajul;
 centrate pe acțiunea învățătorului și a elevului: dialogul
didactic argumentativ, conversația euristică; discuția
colectivă;
 centrate preponderent pe acțiunea elevului: problematizarea,
învățarea prin descoperire, munca în grup, algoritmizarea,
exercițiul, studiul de caz, braistormingul, eseul [10, p. 101].
De exemplu:
 metodele clasice
Bontaș I.
expunerea orală, conversația,
demonstrația intuitivă, lectura

Stoian S.
exerciţiul, lucrări de laborator,
lucrări de atelier, munca cu
manualul și cartea,
demonstraţia, observarea,
excursiile, vizitele,
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expunerea, conversaţia



metode bazate pe acțiune

Stoian S.

Ionescu M.

exerciţiul,

lucrări de
laborator,
lucrări de
atelier,
munca cu
manualul
și cartea


metode de
acțiune reală:
exercițiul,
rezolvarea de
problemă,
metode de
acțiune
simulată:
jocurile
didactice,
jocurile de
simulare



Mândru O.
Dan S.
explorarea realităţii,
exerciţiul, studiul de
caz, lucrări bazate
pe utilizarea
suporturilor de
instruire, lucrări
practice, rezolvarea
de probleme, lucrul
cu fişele, simularea,
investigaţia
ştiinţifică, jocul (de
rol), dramatizarea,
e-learning,
proiectul,
portofoliul.

Romiță B.Iucu
metode acțiune
reală:
metoda
exercițiului sau a
exersării,
lucrările practice,
lucrările
de
atelier, activități
creative,
elaborarea
de
proiecte-acțiune,
activități
de
muncă
productivă ș.a.
metode
de
acțiune simulată
sau
fictivă
(metode
de
simulare):
jocurile
didactice,
jocurile
de
simulare
(interpretarea pe
roluri), învățarea
dramatizată,
învățarea
pe
simulatoare etc.

Astfel, au fost analizate diverse clasificări ale metodelor
didactice după variate criterii, în urma investigațiilor realizate de
diverși cercetători din domeniul științelor educației. Confruntând
aceste taxonomii, am observat că aceleași clasificări ale metodelor se
deosebesc la diferiți cercetători.
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CONSILIEREA FAMILIEI CENTRATĂ PE
EFICIENTIZAREA AUTOEDUCAȚIEI ȘCOLARULUI MIC
Natalia POPA, lector universitar
Summary
The training of self-education skills of pupils of low school age
will be effective if systemic and systematic exploration of principles,
basic and operational strategies and psycho-pedagogical conditions
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established by the development, consolidation and efficiency of the
self-education process in relation to education.
Întrucât intrarea în școlaritate ocupă o poziție specială în
configurația copilăriei, marcând începutul celei de a treia
subperioade a copilăriei, care se va extinde pe o durată de patru ani,
între 7 și 11 ani, până în pragul pubertății / preadolescenței, debutul
vieții școlare reprezintă începutul unei activități de învățare care
necesită de la copil nu numai efort intelectual considerabil, o mare
rezistență fizică [15, p.63], dar și un efort enorm volitiv și moral,
care ar asigura eficientizarea acțiunilor autoeducative.
În acest context, în baza analizei reperelor teoretice, a analizei
avantajelor, principiilor și modificărilor propuse în curriculumul axat
pe formarea de competențe la elevii din treapta învățământului
primar [14, p. 4-12], am elaborat criterii de eficientizare a
autoeducației, prioritățile educative; descriptorii competenței de
valorificare optimă a autoeducației școlarului mic; descriptorii
competenței parentale de realizare și eficientizare a autoeducației
școlarului mic; Programul de consiliere psihopedagogică a familiei,
inclusiv Curriculumul nonformal Formarea competențelor de
autoeducație școlarului mic.
Instrumentele elaborate au fost structurate într-un ansamblu de
tabele dintre care primul, Criterii și priorități de eficientizare a
autoeducației școlarului mic, elucidează două componente ce se pot
observa în Tabelul 1.
Tabelul 1. Criterii și priorități de eficientizare a autoeducației
școlarului mic
Criteriile de eficientizare a
autoeducației elevului de
vârstă școlară mică
(pentru adulți)
1.Respectarea particularităților
de vârstă a elevului

Prioritățile educative (rezultate
din eficientizarea autoeducației
școlarului mic)
Asigurarea
unei
dezvoltări
armonioase
a
potențialului
biopsihologic moral și fizic.
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Criteriile de eficientizare a
autoeducației elevului de
vârstă școlară mică
(pentru adulți)
2.Corelarea
explorării
autoeducației cu programul
școlar și cadrul familial.
3.Valorificarea autoeducației în
contextul regimului zilei și a
activităților nonformale.
4.Valorificarea optimă a lecturii
și a mass-media în cadrul
autoeducației elevului de vârstă
școlară mică.
5. Analiza, comentarea și
discutarea informației receptate.
6.
Valorile
autoeducației
promovate.
7. Ghidarea sistematică a
copilului (la școală și acasă).
8. Observarea conduitei și
stabilirea feed-back-ului optim.

Prioritățile educative (rezultate
din eficientizarea autoeducației
școlarului mic)
Evitarea suprasolicitării elevului și
consolidarea
competențelor,
formarea
deprinderilor
de
autoeducație.
Exersarea și formarea deprinderilor
de comportare pro-sănătate / a
modului sănătos de viață.
Îmbinarea optimă a informării
elevului cu formarea.
Dezvoltarea
capacităților
intelectuale; a judecăților morale și
a sferei volitive.
Promovarea conținuturilor generale
ale educației și valorilor acestora.
Formarea deprinderilor și a
obișnuințelor autoeducative.
Evaluarea,
monitorizarea,
compararea
și
determinarea
schimbărilor
la
nivel
de
personalitate a elevului și inserția
lui socială.

Au fost elaborate și descriptorii competențelor de autoeducație
la elevi și a celor de realizare și eficientizare a autoeducației
școlarului mic realizată de către pedagogi și părinți, am stabilit
finalitățile/competențele generale și cele specifice pentru
Curriculumul nonformal Autoeducația elevului de vârstă școlară
mică (pentru elevii din treapta învățământului primar) și pentru
Curriculumul nonformal pentru părinți Formarea competențelor de
autoeducație a școlarului mic. În Proiectarea finalităților și a
conținuturilor ne-au servit drept temeiuri metodologice: algoritmul
formării competențelor, taxonomia competențelor transversale,
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Curriculumul la dirigenție pentru cl. I-IV [5], Ghidul de
implementare a curriculumului modernizat [14]; accepțiunile
pedagogice privind Educația pentru mass-media [16], criteriile și
prioritățile de eficientizare a autoeducației școlarului mic elaborate și
argumentate științific.
Așadar, stabilirea obiectivelor generale pentru adulți
(pedagogi, părinți), a obiectivelor cadru și a celor operaționale ne
permite să prezentăm în continuare, în calitate de produs/finalități,
competențele respective.
Astfel, competențele generale privind autoeducația elevilor de
vârstă școlară mică presupun:
 cunoașterea esenței și rolului autoeducației omului și a copiilor
de 7-11 ani;
 cunoașterea componentelor autoeducației;
 identificarea acțiunilor de autoeducație la vârstă școlară mică;
 explorarea acțiunilor de autoeducație la nivel de autoproiectare,
autorealizare și autoevaluare;
 manifestarea abilităților și priceperilor de autoeducație;
 manifestarea competențelor de autoeducație în contextul
competențelor respective;
 manifestarea interesului și a atitudinii pozitive față de
autoeducație;
 manifestarea competențelor de eficientizare a activităților cu
caracter autoeducativ.
Competențele specifice au fost structurate
a) la nivel de cunoaștere:
 cunoașterea regulilor și a acțiunilor de eficientizare a
autoeducației;
 explicarea
importanței
componentelor
și
acțiunilor
autoeducației;
 identificarea sarcinilor ce contribuie la organizarea, realizarea și
evaluarea autoeducației;
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b) la nivel de aplicare:
 capacitatea de elaborare și formulare a scopului și a obiectivelor
de autoeducație (autoproiectare);
 capacitatea de elaborare și formulare a sarcinilor autoeducației
pentru atingerea scopului proiectat;
 capacitatea de elaborare și formulare a acțiunilor de realizare a
autoeducației;
 capacitatea de autoobservare și autoanaliză a conduitei sale (în
contextul autoeducației);
 capacitatea de autoevaluare și monitorizare a procesului de
autoeducație;
c) la nivel de integrare:
 expunerea/relatarea avantajelor autoeducației;
 proiectarea unor activități personale și comune pentru elevi în
baza autoeducației;
 capacitatea de eficientizare a autoeducației (prin acțiuni
concrete).
Evident că eficientizarea autoeducației elevilor de vârstă
școlară mică s-a realizat într-o colaborare, o conexiune strânsă și
într-un mod paralel cu educația părinților prin intermediul consilierii
psihopedagogice a familiei (de tip preventiv și centrat pe dezvoltare).
Acest aspect ne-a orientat să stabilim ansamblul de
competențe parentale cu privire la eficientizarea autoeducației
școlarilor mici după cum urmează:
a) la nivel de cunoaștere părinții posedă:
 cunoștințe în domeniul psihopedagogiei și a pedagogiei școlare;
 cunoștințe privind particularitățile de vârstă a copiilor;
 cunoștințe cu privire la educația și autoeducația copilului de
vârstă școlară mică;
 cunoștințe privind explorarea eficientă a educației familiale la
general și a realizării autoeducației școlarilor mici în cadrul
familiei;
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b) la nivel de aplicare:
 capacități de valorificare a educației familiale în corelație cu
dezvoltarea și eficientizarea autoeducației școlarilor mici;
 capacități de proiectare-realizare-evaluare a autoeducației
școlarilor mici;
 capacități de realizare a propriei autoeducații / autoperfecționării;
 capacități de evaluare a autoeducației copiilor de vârstă școlară
mică;
c) la nivel de integrare:
 competențe de elaborare a unui program de autoeducație a
copiilor de vârstă școlară mică;
 competențe de eficientizare a autoeducației copiilor în cadrul
familiei;
 competențe de corelare a autoeducației copiilor cu autoeducația
personală.
Competențele nominalizate sunt parte componentă a
Curriculumului
nonformal
destinat
părinților
Formarea
competențelor de autoeducație școlarului mic.
Curriculumul este adresat cadrelor didactice din nivelul
învățământului primar și psihologilor școlari, care vor realiza
consilierea familiei prin intermediul variatelor forme în baza
Programului de consiliere psihopedagogică a familiei centrate pe
eficientizarea autoeducației școlarului mic cu diverse conținuturi ale
activităților de consiliere psihopedagogică a familiei: Școlarul mic:
particularitățile de vârstă și personalitate. Factorii (biologici și
psihopedagogci de dezvoltare a personalității) și factorii externi
(familiali și socioculturali) ce contribuie la eficientizarea
autoeducației copilului și adultului; Autoeducația în cadrul școlar.
Colaborarea școala – familie centrată pe autoeducația elevilor;
Educația și autoeducația la vârsta adultă; Educația și autoeducația la
vârsta școlară mică. Componentele și subcomponentele autoeducației
/structura procesului de autoeducație etc.
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În consens cu analiza accepțiunilor teoretice [1; 3; 4; 6 etc.],
finalitățile elaborate, Programul de consiliere psihopedagogică a
familiei centrate pe eficientizarea autoeducației școlarului mic, în
baza criteriilor și priorităților eficientizării autoeducației acestuia, am
stabilit indicatorii comportamentului elevilor de vârstă școlară mică,
axați pe autoeducație (pe care i-am corelat cu descriptorii
competenței de autoeducație optimă) (Tabelul 2).
Tabelul 2. Indicatorii și descriptorii competenței de
valorificare optimă a autoeducației de către școlarul mic
Indicatorii
comportamentului elevilor
preocupați de autoeducație
Elevul manifestă:
1.
 Interes pentru autoeducație
 Înțelegere cu privire la
importanța și impactul
autoeducației.
2.
 Receptare și aplicare a
variatelor informații și
sarcini de autoeducație
(autoproiectare;
autorealizare;
autoevaluare).
 Capacități de analiză,
exprimare și explicare a
acțiunilor cu caracter
autoeducativ.
3.
 Capacități de monitorizare
a
acțiunilor
de
autoeducație.
 Capacități de autoevaluare
și autocorectare a unor
acțiuni.
 Creativitate și originalitate

Descriptorii competențelor de
valorificare optimă a autoeducației
La nivel de cunoaștere:
1.1. Identifică clar și în limbaj
simplu componentele autoeducației.
1.2. Expune exhaustiv posibilitățile
și impactul autoeducației asupra sa.
La nivel de aplicare:
2.1. Elaborează un proiect personal
de autoeducație (scopul, pașii – o
biective și conținutul acțiunilor).
2.2. Elaborează o schemă de analiză
a îndeplinirii sarcinilor și acțiunilor
de tip autoeducativ.

La nivel de integrare:
3.1.
Propune
variante
de
autoevaluare și autocorectare.
3.2.
Analizează
autoevaluarea
realizată.
3.3. Creează un program sau mici
lucrări personale (poezii, eseu,
povestioare, desene etc.); se descrie
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Indicatorii
comportamentului elevilor
preocupați de autoeducație
în
autoeducație
(autoproiectare,
autorealizare,
autoevaluare).

Descriptorii competențelor de
valorificare optimă a autoeducației
pe sine la început și după ce
exersează autoeducația.

Cu certitudine că indicatorii propuși pot fi simplificați,
diversificați și/sau completați în funcție de vârstă (cl. I, II, III, IV) și
de contingentul concret de elevi. În scopul coordonării acțiunilor
copiilor cu exigențele și competența adulților am elaborat încă un
instrument pedagogic care va asigura urmărirea și eficientizarea
competențelor parentale cu privire la autoeducația copiilor săi.
Așadar, indicatorii comportamentului eficient al părinților cu
privire la autoeducația școlarilor mici și descriptori competențelor
parentale de realizare și eficientizare a autoeducației acestora au fost
structurați și prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicatorii și descriptorii competenței
parentale de realizare și
eficientizare a autoeducației școlarului mic
Indicatorii comportamentului
parental eficient
Părintele manifestă:
1.
 Interes, asiduitate și
consecvență în achiziționarea
cunoștințelor și
competențelor de
auto/educație a copiilor și
adulților
 Model pozitiv de
autoeducație personală
2.

Descriptorii competențelor
parentale de realizare și
eficientizare a autoeducației
școlarului mic
La nivel de cunoaștere:
1.1. Identifică esența, conținutul și
componentele autoeducației
copiilor și adulților
1.2. Cunoaște și explică cu
argumente importanța modelelor
comportamentale parentale
pozitive.
La nivel de aplicare:
56

Indicatorii comportamentului
parental eficient



3.




Propune variante de sarcini
de autoeducație interesante și
necesare copilului.
Capacități de aplicare optimă
a metodelor de autoeducație a
școlarului mic.
Capacități de monitorizare a
autoeducației școlarului mic.
Capacități de evaluare a
eficienței autoeducației
copilului.
Creativitate și inventivitate
argumentate de eficientizare
a autoeducației școlarului
mic.

Descriptorii competențelor
parentale de realizare și
eficientizare a autoeducației
școlarului mic
2.1. Elaborează sarcini de
autoeducație și elementele de
autoproiectare a autoeducației.
2.2. Elaborează scheme și
programe de autoeducație pentru
școlarul mic, scoțând în evidență
metodele aplicate.
La nivel de integrare:
3.1. Elaborează scheme și proiecte
de monitorizare a autoeducației.
3.2. Demonstrează aplicarea
metodelor de evaluare.
3.3. Creează condiții optime
copilului de realizare a
autoeducației.

După cum am menționat, instrumentarul elaborat, fundamentat
și argumentat științific, se studiază și se aduce la cunoștință părinților
de către cadrele didactice în procesul colaborării cu familia și
consilierea acesteia.
În concluzie, autoeducaţia reprezintă activitatea interioară,
comportamentul de bază ca produs al educaţiei eficiente. În acest caz
autoeducaţia devine un proces sistematic, orientat spre un scop bine
determinat de autoformare a conştiinţei şi comportamentului social al
personalităţii. Procesul de formare / dezvoltare a competențelor de
autoeducație se desfășoară eficient atunci când:
- copiilor li se oferă o educație de calitate și posibilităţii
suficiente de activitate independentă, creativă, se susțin iniţiativele şi
libertatea constructivă a gândirii;
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- situațiile și contradicţiile educaţionale create în mod
special sunt rezolvabile, iar personalitatea obţine succes – stimul și
imbold de bază în autoeducație;
- are loc menţinerea şi amplificarea succesului prin
manifestarea încrederii, susţinerii, sprijinului din partea adulţilor şi
semenilor;
- elevilor de vârstă școlară mică, în mod special, li se
formează abilităţii de soluţionare a situațiilor și contradicţiilor de
alcătuire a algoritmilor sau programelor orientate spre autorealizarea,
autoperfecţionarea conştiinţei şi comportamentului social.
Implicarea părinților este obligatorie în susținerea eforturilor
școlii centrate pe dezvoltarea elevului în direcția formării și
eficientizării competențelor de autoeducație. Rezultatele scontate vor
fi obținute dacă cadrele didactice vor realiza activități sistematice cu
părinții privind inițierea și consilierea lor în domeniul susținerii
autoeducației a elevilor de vârstă școlară mică. Formarea
competențelor de autoeducație ale elevilor de vârstă școlară mică va
fi eficientă dacă se vor explora sistemic și sistematic principiile,
strategiile de bază și cele operaționale și condițiile psihopedagogice
stabilite de dezvoltare, consolidare și eficientizare a procesului
autoeducației în corelație cu educația.
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ASPECTE METODOLOGICE DE IMPLIMENTARE A ECD
ÎN CADRUL DISCIPLINEI EDUCAŢIA PLASTICĂ LA
TREAPTA PRIMARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Ala VITCOVSCHII, dr., conf. univ.
Summary
The process of pedagogy-learning-evaluation of the plastic
education discipline at the primary education stage requires a
revival in the key to the current educational policies promoted by the
MECC of the Republic of Moldova. ECD is a system of continuous
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and differentiated delivery of teaching, learning and evaluation
through the introduction of criteria and descriptors, without giving
any marks. The implementation of ECD within the discipline requires
the realization of the design process, the organization of lessons, the
appreciation of the products based on performance descriptors.
Procesul de pedare – învăţare – evaluare a disciplinei educaţia
plastică la treapta primară de învăţământ necesită revizuire în cheia
politicilor educaţionale actuale promovate de MECC al Republicii
Moldova. Deja de trei ani la treapta primară de învăţământ se
implimentează Paradigma evaluării criteriale prin descriptori
(ECD), care este proclamată în Codul educaţiei al Republicii
Moldova.
ECD reprezintă un sistem de eficientizare permanentă şi
diferenţiată a predării, învăţării şi evaluării prin introducerea
criteriilor şi descriptorilor, fără acordarea notelor. Descriptorii fiind
criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a
competenţelor elevului şi permit determinarea gradului de realizare a
acestora (minim, mediu, maxim). În conformitate cu nivelul atins,
descriptorii permit acordarea de calificative (suficient, bine, foarte
bine).
Obiectivul principal al ECD în clasele primare rezidă în
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute individual sau în grup,
contribuind la motivarea pentru învăţare, la (auto)corectarea
greşelilor, prin urmare la o evoluţie a dezvoltării personalităţii
şcolarului mic.
Din acest punct de vedere, paradigma ECD susţine ideea că
fiecare copil este unic, diferit de ceilalţi, valoros. ECD nu urmărește
doar constatarea/fixarea stării lucrurilor, dar vine să contribuie la
individualizarea traseului de dezvoltare continuă a copilului, prin
proiectare, monitorizare și ghidare competentă.
Astfel, la ora actuală, obiectul evaluării în şcoala primară îl
constituie rezultatele școlare individuale ale copilului. Rezultatele
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școlare includ un spectru larg de la achiziţiile elevilor în domeniul
cognitiv (cunoştinţe, priceperi, capacităţi, abilităţi) până la întregul
spectru de comportamente care contribuie la dezvoltarea
personalităţii elevului (comportamente şcolare din plan afectiv şi
psihomotor, deprinderi autoevaluative etc.).
Produsul școlar reprezintă un rezultat școlar proiectat pentru a
fi realizat de către elev și măsurat, apreciat de către cadrul didactic,
elevul însuși, colegii și, eventual, părinții. Produsul evaluat și
criteriile de evaluare se iau din Metodologia evaluării criteriale prin
descriptori.
Pentru a proiecta procesul evaluării și a elabora instrumente de
evaluare, cadrul didactic trebuie să selecteze produsul(ele) relevante
din lista celor recomandate (se admite și propunerea unui produs
opțional) în corespundere cu sub-competența(ele) supusă evaluării,
prin corelare cu conținutul de învățare și activitățile de învățare și
evaluare recomandate.
Pentru educaţia plastică sunt prevăzute următoarele produse:
lucrări şi compoziţii plastice realizate prin utilizarea diverselor
materiale, instrumente şi tehnici de artă, lucrare plastică utilizând
creioanele colorate, lucrare plastică utilizând acuarela/guașul, lucrare
plastică utilizând culoarea ca element de limbaj plastic, lucrare
plastică utilizând punctul/liniile, lucrare plastică utilizând forma ca
element de limbaj plastic, compoziție plastică, compoziție în
materiale
naturale,
lucrări
practice:
semn
pentru
carte/felicitare/ambalaj, colaborarea în echipă.
Produsul, ca rezultat al operaţiunii efectuate de individ asupra
unui conținut, este compus din două elemente – „dimensiuni‖:
conţinutul – element asupra căruia se va efectua operaţiunea;
operaţiunea – activitate intelectuală produsă de individ care se aplică
obiectului.
Relația finalități curriculare – produse școlare:
- Competențe specifice – nivel de disciplină pe treaptă de
învățământ.
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Sub-competențe – nivel de unitate de conținut pe clasă.
Produse școlare – nivel de activitate de evaluare la lecție.
Lista produselor şcolare are caracter deschis şi poate fi
completată continuu, dar este recomandabil de a identifica produsul
adecvat, proiecţia cea mai veridică pentru fiecare competenţă/subcompetență în contextul clasei concrete de elevi.
Tradițional, în funcție de momentul unui act evaluativ într-un
parcurs de învățare, se disting:
- evaluarea inițială – predictivă;
- evaluarea formativă – continuă;
- evaluarea sumativă – finală.
La toate evaluările menţionate, la educaţia plastică, se vor face
evaluări prin criterii și descriptori, fără calificative.
Respectând semnificațiile acestor strategii de evaluare, se
diferențiază trei tipuri de evaluare formativă:
- evaluarea formativă interactivă;
- evaluarea formativă punctuală;
- evaluarea formativă în etape.
Ținând cont de caracterul formativ al evaluării inițiale, se va
ţine cont de consecutivitatea şi valoarea tipurilor de evaluare care
stimulează elevul printr-un feed-back permanent dinspre cadrul
didactic.
Evaluarea sumativă la sfârșitul unităţii de învăţare: se
raportează la sub-competențele stipulate pentru unitatea respectivă;
se realizează pe bază de instrumente: test (însoțit de matrice de
specificații și barem de corectare/verificare/apreciere), probă (orală,
scrisă sau practică); este ghidată de învăţător, care își asumă
responsabilitatea „pregătirii‖ elevului prin evaluări formative; astfel,
elevul percepe evaluarea sumativă drept un moment aşteptat, dar nu
unul care poate provoca tensiune şi frică; în clasele II-III, prevede
apreciere prin calificative la disciplinele Limba română și
Matematică și apreciere prin descriptori – la celelalte discipline; în
clasa I – apreciere pe bază de descriptori.
-
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Evaluarea formativă în etape: se raportează la câteva dintre
sub-competențele stipulate pentru unitatea respectivă (de obicei, 2-3
sub-competențe, în funcție de contextul concret); în cursul unei
unități de învățare, totalitatea sub-competențelor vizate prin
evaluările formative în etape trebuie să acopere integral lista subcompetențelor vizate prin evaluarea sumativă la sfârșitul unității de
învățare; se realizează pe bază de instrumente și presupune
valorificarea produselor selectate pentru fiecare dintre subcompetențele vizate (de obicei, 1-2 produse la fiecare subcompetență, în funcție de contextul concret); este de tip reflexiv și
creează elevilor condiţii de autoevaluare şi autoreglare a învăţării;
este ghidată de învăţător pe baza criteriilor, cu utilizarea cuvintelor
încurajatoare; prevede apreciere prin descriptori, fără calificative.
Evaluarea formativă punctuală: se raportează la una dintre
sub-competențele stipulate pentru unitatea respectivă; se realizează
pe bază de instrumente și presupune valorificarea unui produs
selectat pentru sub-competența vizată (în funcție de contextul
concret, pot fi și două produse); este de tip reflexiv și creează
elevilor condiţii de autoevaluare şi autoreglare a învăţării; este
ghidată de învăţător pe baza criteriilor, cu utilizarea cuvintelor
încurajatoare; prevede apreciere prin descriptori, fără calificative.
Evaluarea formativă interactivă:
- se raportează la obiectivele lecției;
- se realizează fără instrumentare (nu presupune instrument de
evaluare);
- este o activitate de tip feed-back:
- emoțional (de ex.: zâmbet; gesturi de aprobare; mimică de
încurajare);
- de conținut (de ex.: ai scris corect; ai fost original; ai citit cu
o intonație potrivită; ai rezolvat corect; fii atent în continuare
la utilizarea liniei de dialog);
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-

de activitate (de ex.: te-ai implicat; ai fost activ; ai apreciat
obiectiv colegul; ai susținut atmosfera de lucru în grup; am
încredere că poți să te implici; ai nevoie de un pic de curaj);
- mizează și pe autoevaluare, evaluare reciprocă;
- este ghidată de către învăţător pe baza criteriilor, cu
utilizarea cuvintelor încurajatoare, cu oferirea de descriptori,
fără calificative.
Pentru realizarea procesului de predare – învăţare – evaluare a
disciplinei educaţia plastică, la început de an şcolar învăţătorul va
realiza Proiectul de lungă durată care, conform ultimilor cerinţe,
trebuie să asigure un parcurs ritmic al conţinuturilor și evaluărilor în
cheia paradigmei ECD. Acest proiect trebuie să constituie un
instrument funcțional, punctat pe structura anului școlar și orientat
spre realizarea finalităților curriculare de către elevii clasei.
Proiectul de lungă durată include proiectarea administrării
disciplinei și proiectele unităților de învățare. Este oportun să poarte
un caracter personalizat realizând o confluență a normativității
didactice cu creativitatea și competența profesională a pedagogului –
benefică, întâi de toate, pentru elev. Proiectările de lungă durată
editate pot fi folosite ca repere pentru demersul personalizat.
Una dintre metodele alternative / complementare de evaluare
este autoevaluarea. În practica educaţională pentru realizarea
autoevaluării foarte des se utilizează procedeul cromatic. Procedeul
cromatic (semaforul) se poate folosi la autoevaluare sub anumite
aspecte: elevul indică/colorează/subliniază pe fișa de autoevaluare
modul în care crede că a lucrat; pentru a semnala gradul de
înțelegere a unei sarcini: elevul arată printr-o anumită culoare că a
înțeles sarcina (verde) sau că are anumite dificultăți (galben), sau nu
înțelege defel (roșu); în diagrama performanțelor: învățătorul
folosește cromatica în propriile instrumente, fără a le plasa în agenda
elevului, fără a le folosi în caietele sau fișele de lucru ale elevilor.
Lecţia de educaţie plastică din perspectiva ECD este forma de
instruire, unde evaluăm formarea capacităților elevilor în baza
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evaluării criteriale prin descriptori. Poate fi realizată prin proiecte,
investigații, probe practice. Presupune aplicarea unor criterii de
evaluare precise. Este deschisă, permite participarea elevilor,
colaborarea și cooperarea acestora în aprecierea produsului.
În cadrul lecţiei pot fi aplicate următoarele tehnici reflexive:
1. Reflecția ca mijloc de formare a stimei de sine ale elevilor de
vârsta şcolară mică.
Tipuri de reflecție: reflecția despre starea emoțională. Elevul
anunță despre starea lui emoțională cu ajutorul mutrițelor cu
desene stilizate.
2. Reflecția despre activitate. Pentru aprecierea activităţii poate
fi utilizată scara succesului.
3. Reflecția despre conținut.
Există mai multe variante a jurnalelor reflexive: Am învăţat o
idee nouă. Azi am descoperit... . Acum am înţeles… . Nu am
înţeles... . Un lucru pe care l-am învăţat... . Nu voi uita niciodată că
... . Mă voi strădui să ... . Sunt încrezut (ă) că pot să ... . Mi-a părut
captivant să ... . Mai greu mi-a părut ... . Ştiu cu siguranţă că ... . A
fost mai greu să ... . Cel mai simplu s-a dovedit a fi ... . Nu mi-a fost
clar la ... . Mi-a părut captivant să ... . Mai greu mi-a părut ... . Ştiu cu
siguranţă că ... . În acest test nu mi-a reuşit să ... . Mi-a fost dificil să
... . M-am descurcat uşor la ... . A fost interesant să ... . Deja ştiu că ...
. Nu voi greşi niciodată la ... .
Astfel, putem concluziona că evaluarea criterială pune accent
pe învățare, nu pe rezultat. În cadrul unei lecţii de educaţie plastică
nu se vor evalua mai mult de trei capacități.
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ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ÎN PROCESUL DE
FORMARE A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA
VÂRSTELE PREȘCOLARĂ ȘI ȘCOLARĂ MICĂ DIN
PERSPECTIVA ABORDĂRII HOLISTE A COPILULUI
Mihaela PAVLENCO, dr., lector universitar
Summary
The process of ensuring the continuity in the formation of
geometric representations implies the holistic approach of child
personality development of preschool and small school age. In this
case, can be conceived the continuous training, when each stage will
not function separately from the other, but the instructionaleducational process will be organized on the basis of the acquisitions
acquired at the previous levels of education.
Tendinţele actuale de modernizare a învăţământului din
Republica Moldova impun anumite modificări pe verticala şi pe
orizontala sistemului de învăţământ la nivelul structurii, organizării
şi funcţionării acestuia. Continuitatea reprezintă una dintre
elementele pe care pune accent reforma învăţământului. Verticala
sistemului de învățământ presupune asigurarea continuităţii în
formarea reprezentărilor geometrice la diverse trepte de învăţământ,
iar orizontala sistemului vizează abordarea inter- şi transdisciplinară
a conţinuturilor curriculare aferente domeniului vizat.
Cu toate acestea, dezvoltarea procesului de formare a
reprezentărilor geometrice din perspectiva asigurării continuităţii nu
poate să se realizeze în mod spontan, de la sine, prin intermediul
unor activităţi propedeutice în cadrul unor instituţii de învățământ,
deoarece, în acest caz, continuitatea apare ca o legătură superficială
în cadrul unui sistem închis de educaţie, unde se produc doar câteva
procese de dezvoltare. Ea, totuşi, trebuie să apară ca o conexiune
între diferite trepte de învăţământ, constituind zona proximei
dezvoltări a actorilor implicaţi în procesul educațional: copiii și
pedagogii. Așadar, fără o viziune holistă asupra multiplelor aspecte
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ale conceptului de continuitate, proiectarea procesului de formare a
reprezentărilor geometrice în concordanţă cu particularităţile de
vârstă va eşua.
Ca rezultat al interpretării holiste a perspectivelor: filosofice,
fiziologice, psihologice, general-pedagogice și specific-didactice a
conceptului de continuitate, continuitatea între treptele de
învăţământ reprezintă o armonizare a finalităților (ideal educațional,
scopuri, obiective) și resurselor (conținuturile de învățare; strategiile
didactice (forme, metode și procedee, mijloace); fondul de probleme,
exerciții și aplicații; mediul de instruire; timpul de instruire) utilizate
în procesul educațional.
Analizând și sintetizând resursele științifice universale şi
autohtone, putem evidenția faptul că procesul de asigurare a
continuității la nivelul treptelor preșcolară și primară de învățământ
se realizează prin prisma a trei concepte: pregătire pentru şcoală,
maturitate şcolară, adaptare şcolară. Aceste concepte au fost
definite și abordate în cercetările psihopedagogice în diverse moduri
și sub aspecte diverse, care, în esență, vizează:
Pregătirea pentru şcoală marchează acel nivel al dezvoltării
personalităţii copilului din punct de vedere intelectual, moral, estetic,
fizic şi comportamental, care este necesar pentru integrarea lui în
activitatea şcolară.
Maturitatea şcolară se profilează ca finalitate a procesului de
maturizare școlară – procesul tranziţiei de la copilăria preşcolară,
dominată de activităţi ludice, la copilăria şcolară, dominată de
activităţi de învăţare; proces realizat sub impactul maturizării unor
premise psihice interne.
Adaptarea şcolară prezintă în sine un element important al
maturităţii şcolare, exprimat prin echilibrul între asimilarea cerinţelor
şcolare şi acomodarea la acestea, între nivelul de dezvoltare a
copilului şi viitoarele cerinţe.
Reieşind din cele relatate mai sus, conchidem că cele trei
concepte denotă caracteristici specific ce configurează sistemul
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coordonatelor psihopedagogice ale continuității în instruire la
treptele preșcolară și primară de învățământ, în premisa centrării pe
subiectul educației.
Situațiile existente în practica educațională demonstrează
faptul că deși există tendințe latente și intervenții sporadice orientate
spre asigurarea continuității în formarea reprezentărilor geometrice la
copiii de vârstele preșcolară și școlară mică, încă nu se poate constata
anihilarea discontinuităților dintre cele două trepte de învățământ.
Deoarece preşcolarul posedă o gândire concret-intuitivă, el
dobândește reprezentările geometrice pe cale intuitivă, în procesul de
manipulare a obiectelor din mediul înconjurător. Spre deosebire de
preşcolari, gândirea şcolarul mic începe să fie asemănătoare cu cea a
adultului, cu toate că întâmpină dificultăţi în vehicularea noţiunilor
pur abstracte, fiindcă încă îi este necesar să facă legătură cu lumea
reală. Astfel, copilul de vârstă şcolară mică îşi formează
reprezentările geometrice în procesul de dobândire a experienţei
primare aferente orientării în spaţiu și determinării poziţiei relative a
obiectelor, utilizând modelele figurilor şi corpurilor geometrice,
evidenţiind și formulând anumite proprietăţi speciale, construind
raționamente elementare asupra unor elemente de geometrie.
Procesul de formare a reprezentărilor geometrice la vârstele
preşcolară şi școlară mică solicită copilului o activitate mintală
continuă, complexă și etapizată, exersând diverse modele teoretice
ale etapelor care structurează această activitate, dar care dețin,
totodată, note comune. Pornind de la etapizarea procesului de
formare a acțiunilor mintale, stabilită de P. I. Galperin, dar și a
conceptelor, întrucât acestea sunt constituite dintr-un sistem de
acțiuni mintale, delimităm patru etape generale în structurarea
activității de reprezentare: recunoaștere, reproducere, construire și
operare.
Recunoșterea constituie etapa iniţială a procesului de formare
a reprezentărilor geometrice la copiii de vârstele preşcolară şi şcolară
mică, care este dirijat prin activitatea de percepere a obiectelor,
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formelor geometrice cu ajutorul analizatorilor vizual, tactil, auditiv şi
kinestezic. Colaborarea fructuoasă a acestor analizatori influenţează
nemijlocit procesul de identificare şi de reproducere a formelor,
mărimii/dimensiunilor, poziţiilor relative ale obiectelor, deoarece
prin intermediul activităţilor de bază copilul poate achiziționa
temeinic aceste însușiri ale obiectelor.
A doua etapă a procesului de formare a reprezentărilor
geometrice – reproducerea – se realizează print-un sistem complex
de activităţi practice, exerciţii de întărire a acestora în memoria
copilului. Această activitate implică abordarea formelor geometrice
din mai multe perspective, puncte de localizare în spaţiu. Cu cât mai
diverse vor fi localizările spațiale din care copiii vor percepe formele
geometrice, cu atât mai clar vor fi redate imaginile, care vor
direcționa formarea reprezentărilor geometrice respective.
Spre deosebire de primele două etape, unde reprezentările
geometrice sunt redate în condițiile și situațiile în care s-au produs
inițial, la etapa de construire formarea reprezentărilor continuă atât
pe bază intuitivă, cât și prin integrarea achizițiilor cognitive obținute
anterior, exprimate prin cuvinte sau imagini.
Operarea imaginilor percepute prezintă un mecanism
complex, care deține o formă și un conținut specific, bazându-se pe
activitatea de creare și „decodare‖ a unor imagini în baza altora.
Operarea poate fi realizată prin activizarea copiilor în cadrul unor
sarcini diverse care solicită acțiuni concrete ca, de exemplu:
„măsurare, desen schematic (liber) sau cu ajutorul instrumentelor,
modelare, design‖ [6, p. 23].
Cercetătoarea И. Якиманская distinge trei tipuri de operare a
reprezentărilor:
1. primul tip de operare conduce la convertirea poziţiei spaţiale şi
nu afectează structura imaginii; vizează activități de mişcare,
amplasarea obiectelor în diferite poziţii;
2. al doilea tip de operare se caracterizează prin transformarea
imaginii la nivel de structură, în urma reorganizării esenţiale a
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elementelor sale; se realizează prin activități de aliniere,
suprapunere,
rearanjare
a
părţilor
componente,
adăugare/eliminare a unor elemente;
3. al treilea tip de operare este cel mai complex: transformarea
imaginii are loc treptat, într-o perioadă îndelungată de timp,
manifestându-se la nivelul structurii, poziţiei spaţiale,
producând, deseori, modificarea conţinutului imaginii
percepute [9, p.118-124].
Structura şi conţinutul reprezentărilor geometrice pot fi
modificate, transformate prin intermediul unor operaţii, ca: rotirea,
expandarea, constricţia şi plierea (împăturirea). Rotirea imaginii
mintale reprezintă o operaţie care se realizează atât în plan, cât şi în
spaţiu. Rotirea în plan şi în spaţiu a imaginii mintale îi oferă
copilului posibilitatea de a identifica formele geometrice indiferent
de poziţia şi unghiul de rotire a acestora. Expandarea este operaţia de
mărire pe o anumită direcție a imaginii mintale, pe când constricția
este operație inversă a expandării, care vizează reducerea
dimensiunilor unei imagini mintale. Plierea reprezintă o operaţie
(sau o succesiune de operații) prin intermediul căreia putem realiza o
imagine tridimensională în baza unei imagini bidimensionale [1, p.
180].
Procesul de operare a reprezentărilor geometrice, elucidat mai
sus prin operaţiile de rotire, expandare, constricţie şi pliere, duce la
formarea de noi reprezentări, mult mai complexe decât cele generate
anterior.
Un șir de cercetători [5, 7, 8, 9] sunt de părerea că gândirea
vizuală, ca orice alt tip de gândire, deține proprietăți care participă
nemijlocit în procesul de formare a reprezentărilor geometrice și
care, totodată, constituie indicatori de dezvoltare a acestui gen de
reprezentări. Cei mai reprezentativi indicatorii ai procesului de
formare a reprezentărilor geometrice sunt considerați: intensitatea și
completitudinea imaginii, operativitatea, mărimea orizontului de
aplicare, dinamica și flexibilitatea imaginii formelor geometrice.
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Structura procesului de formare şi dezvoltare a reprezentărilor
geometrice la copiii de vârstele preșcolară și școlară mică, din
perspectiva abordării holiste a copilului are la bază și un sistem de
trei coordonate metodologice:
1. Acumularea unei experienţe variate de diferenţiere a relaţiilor
şi semnelor spaţiale.
2. Însușirea unui vocabular activ, format din elemente de limbaj
specific geometric.
3. Dobândirea unei experienţe personalizate de explorareinvestigare utilizând reprezentările geometrice formate
anterior.
În modelarea procesului de asigurare a continuităţii în
formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară
de învățământ trebuie să ținem cont de abordarea holistă a procesului
vizat. Din această cauză, acest proces are următoarele componente:
teleologică, conținutală, operațională și evaluativă, iar fondul
acțional îl constituie componenta motivațională.
Prezenţa continuităţii în finalităţi declanşează realizarea
acesteia prin conexiunea cu alte elemente ale procesului educațional.
Această reflecție vine în concordanță cu ideea că finalitățile educației
reprezintă orientările asumate la nivel de politică educațională în
vederea realizării activității de formare-dezvoltare a personalității
umane conform anumitor valori angajate în proiectarea sistemului și
a procesului de învățământ [3].
În acest context componenta teleologică a continuității în
formarea reprezentărilor geometrice este configurată în baza
sistemului celor trei coordonate psihopedagogice ale continuității
între treptele preșcolară și primară în contextul documentelor
reglatoare ale procesului educațional la treptele vizate, în felul
următor:
 pregătire pentru școală – relevă formarea reprezentărilor
geometrice în grupa pregătitoare a instituțiilor preșcolare, în
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baza Curriculumului de educație timpurie și preșcolară (1-7 ani)
pe domeniul Formarea reprezentărilor elementare matematice;
 maturitate școlară – vizează sistematizarea reprezentărilor
geometrice la finele preșcolarității și la debutul școlar în baza
Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru
școală;
 adaptare școlară – reflectă formarea și dezvoltarea
reprezentărilor geometrice în clasa I în baza Curriculumului
școlar de matematică pentru clasele primare.
Actualmente, balanța finalităților specifice procesului de
formare a reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară,
raportată la Instrumentul de monitorizare a pregătirii copiilor pentru
școală, este înclinată spre vârsta școlară mică, care include finalități
mai apropiate de standard, pe când finalitățile preconizate pentru
vârsta preșcolară abordează mai multe achiziții în raport cu
standardul. Făcând apel la structura procesului de formare a
reprezentărilor geometrice, deducem că finalitățile educaționale,
precum și indicatorii caracteristici acestui proces nu reflectă acțiuni
care să implice cea mai abstractă etapă, și anume, cea de operare
mintală.
Reieșind din caracterul integralizat al organizării domeniilor de
conținut din Curriculumului de educație timpurie și preșcolară, dar și
al celor specifice disciplinei Matematică pentru clasele primare,
componenta conținutală este profilată din perspectivele intra-, inter-,
pluri- și transdisciplinară a conținuturilor curriculare aferente
procesului de formare a reprezentărilor geometrice.
Elementele de integrare la nivel intradisciplinar vizează două
direcții reciproc inverse:
 inserția în formarea reprezentărilor geometrice a unor
conținuturi matematice, care pot ajuta la dezvăluirea și
clarificarea aspectelor aferente;
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 inserția conținuturilor referitoare la reprezentările geometrice în
alte conținuturi matematice cu scopul de a asigura structurarea
și restructurarea continuă a achizițiilor specifice matematice.
Un cadru prolific abordării multidisciplinare îl oferă procesul
de formare a reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și
primară de învățământ din punct de vedere al domeniilor specifice
matematicii, artelor plastice, educaţiei tehnologice ş.a. Astfel, este
necesară corelarea conținuturilor aferente reprezentărilor geometrice
din aceste domenii la treptele vizate de învățământ. O altă condiție
prielnică rezidă în faptul că procesul educațional la fiecare dintre
treptele vizate este dirijat de un singur cadru didactic (educatorul,
învățătorul), fapt care face ca sinergia activităților din diverse
domenii să fie firească.
Din perspectiva interdisciplinară, componenta conținutală a
procesului de asigurare a continuității în formarea reprezentărilor
geometrice trebuie să releve conținuturi integralizate ale mai multor
domenii/discipline de studiu, care să ofere contextul situaționaldidactic oportun achiziționării și dezvoltării cunoștințelor declarative
(ce știu) și a celor procedurale (ce pot) aferente reprezentărilor
geometrice.
Abordarea transdisciplinară a acestei componente se referă la
corelarea conținuturilor aferente reprezentărilor geometrice din
cadrul altor domenii curriculare cu cele matematice, în contextul
finalităților transdisciplinare pentru treapta respectivă de învățământ.
Prin componenta operațională sunt reliefate dimensiunile
epistemologică și metodologică ale strategiilor didactice specifice.
Aspectul epistemologic presupune implicarea unor mecanisme
funcţionale dirijate de principiile generale şi specifice ale procesului
instructiv-educativ. Principiile generează efectele acţiunilor unor legi
obiective şi reglementează procesul educaţional în orice împrejurare,
călăuzind activitatea de decizie şi cea didactică.
Activitatea de formare a reprezentărilor geometrice, ca orice
activitate didactică, se bazează pe anumite principii care duc la
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atingerea finalităților în ansamblu cu prevederile curriculare
respective. Dintre principiile generale evidențiem: principiul
continuităţii, principiul respectării particularităţilor de vârstă şi
individuale, principiul intuiţiei, principiul plenitudinii, principiului
fuzionării.
Pe lângă principiile specifice procesului de formare a
reprezentărilor geometrice este necesară implicarea, în procesul
instructiv-educativ, a normativităţii pedagogice legate de relaţia de
continuitate la nivelul treptelor preşcolare şi primare de învăţământ.
Potrivit savanţilor V. Pascari [4] și V. Misliţchi [2], fenomenul de
continuitate existent între instituţia preşcolară şi şcoala primară
conturează următoarele principii: principiul psihofiziologic al
dezvoltării copiilor, principiul unităţii sistemului educaţional,
principiul respectării dinamicii dezvoltării copilului, principiul
direcţionării şi integrării copilului la o treaptă nouă a procesului
educaţional, principiul interacţiunii şi contingenţei între activitatea
educatorului şi a învăţătorului.
Aspectul metodologic al strategiei didactice exprimă
capacitatea acesteia de a crea conglomerate din metode, mijloace şi
forme de organizare în cadrul unor structuri didactice superioare în
scopul obţinerii unei eficienţe şcolare.
Caracteristice procesului de formare şi dezvoltare a
reprezentărilor geometrice la vârsta preşcolară şi şcolară mică sunt
strategiile de tip: inductiv, analogic şi euristic. Strategia inductivă îl
plasează pe copil în faţa realităţii şi îl conduce, prin analiza faptelor,
la generalizări şi sinteze, strategia analogică se bazează pe
capacitatea de a efectua analogii, iar strategiile euristice de
descoperire, de cercetare pun copilul în situaţii oarecum similare cu
cele în care se află cercetătorul matur, determinându-l să-şi asume
riscul încercării şi erorii. În cadrul acestor strategii, copiii studiază,
analizează, cercetează şi, în final, descoperă proprietăţile esenţiale
ale formelor geometrice şi ale relaţiilor spaţiale dintre elementele
constitutive ale acestora.
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Componenta evaluativă este conturată în cheia noii paradigme
a evaluării criteriale prin descriptori.
Codul Educației al Republicii Moldova impune un nou tip de
evaluare a copiilor de vârstă preșcolară și școlară mică, bazată pe
descriptori de performanță, raportați la criteriile de evaluare anunțate
anterior, fapt ce impune evaluării un caracter formativ. Un aspect
important al evaluării criteriale prin descriptori îl constituie trecerea
de la evaluarea formativă la cea formatoare.
Evaluarea formatoare reprezintă un act didactic complex ce
integrează întregul proces de învăţământ, care asigură evidenţierea
cantităţii cunoştinţelor dobândite, a valorii acestora la un moment
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare și
pune accent pe niveluri de dezvoltare exprimate prin calificative în
baza unor indicatori/criterii și descriptori de performanță.
Componenta motivaţională a procesului de asigurare a
continuității în formarea reprezentărilor geometrice nu vizează în
mod special acest tip de reprezentări, dar se constituie ca fond
acțional al desfășurării acestui proces, asigurând abordarea holistă a
tuturor componentelor în premisa centrării pe copil. Această
componentă presupune, pe de o parte, acţiunea continuă în direcţia
motivării subiecţilor implicaţi în procesul de învățământ în scopul
obţinerii unei reuşite în învățare, iar pe de altă parte – reflectă
parteneriatul educaţional şcoală – grădiniţă exprimat printr-o
conexiune a relaţiilor pedagogice între actorii procesului educaţional
la aceste trepte de învăţământ.
În contextul componentei motivaționale, parteneriatul
educaţional oglindeşte, pe de o parte, relaţiile pedagogice între
actorii procesului de instruire ale diferitor trepte de învăţământ, iar
pe de altă parte, relaţiile pedagogice între participanţi implicaţi în
actul educaţional din cadrul unei singure trepte de învăţământ. Acest
parteneriat se exprimă prin diverse forme de colaborare dintre
grădiniţă şi şcoală, de ordin psihopedagogic. Astfel, cadrele didactice
din instituţiile preşcolare şi din cele primare trebuie să se afle într-o
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permanentă colaborare. În contextul particular al reprezentărilor
geometrice, educatorii au menirea de a forma la copiii de vârstă
preşcolară acele reprezentări geometrice, care ar corespunde
nivelului de pregătire pentru şcoală, pentru o integrare eficientă în
clasa I, pe când învăţătorul claselor primare, care îi preia, trebuie să
dețină informații cu privire la conţinutul curriculumului preşcolar,
pentru a dezvolta potenţialul cognitiv obţinut de copil. Prin urmare,
motivaţia pentru învățare şi relaţiile pedagogice între actorii
procesului educațional constituie unele din cele mai importante prerecuzite prin intermediul cărora dobândește funcționalitate procesul
de formare a reprezentărilor geometrice la treptele preşcolară şi
primară de învăţământ.
Modelarea procesului de asigurare a continuității în formarea
reprezentărilor geometrice propus mai sus, posedă un caracter holist,
admite, totuși, diverse variante de concretizare în practica
educațională, în funcție de competența, creativitatea și motivația
cadrelor didactice implicate, de resursele disponibile, de specificul
situației concrete de implementare, fapt care reflectă caracterul
flexibil al acestuia, precum și perspective de dezvoltare. Fiecare
dintre componente urmărește același scop major de a asigura
continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice între treptele
preșcolară și primară de învățământ, iar ceea ce se pierde, eventual,
într-o componentă, are șanse de a fi recuperat într-o altă componentă.
În final putem concluziona faptul că problematica formării
reprezentărilor geometrice realizează o confluență cu cea a
continuității la treptele preșcolară și primară, solicitând o abordare
holistă în premisa centrării pe subiectul educației.
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FORMAREA ABILITĂȚII DE REZILIENȚĂ LA PĂRINȚI
PENTRU DEPĂȘIREA SITUAȚIILOR DE ABUZ ASUPRA
COPILULUI
Efrosinia HAHEU-MUNTEANU, dr., conf. univ.,
Maria TOIA, master
Summary
Resilience is a quality that helps individuals or communities
resist and recover from adversities. The identification of potential
risk and protective factors can lead to substantial improvements in
many areas of children's physical and mental health. The promotion
of resilience is not simply a matter of eliminating child abuse, as the
77

successful management of risk is a resilience promoting factor in
itself.
Abuzul şi neglijarea copilului reprezintă un fenomen social
complex, întâlnit din cele mai vechi timpuri. Conform Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii acesta reprezintă „orice formă de maltratare
fizică şi/sau psihică, abuz sexual, neglijare, tratare neglijentă sau
exploatare în scopuri comerciale sau orice alt tip de exploatare, care
poate cauza daune efective sau potenţiale pentru sănătatea,
supravieţuirea, dezvoltarea sau demnitatea copilului, în contextul
unei relaţii de responsabilitate, încredere sau autoritate‖ [8, p.7].
Conform teoriei ecologică-interactionistă fenomenul abuzului
trebuie abordat complex și multicauzal din perspectiva a trei sisteme:
- microsistemului (relațiile familiale);
- exosistemului (mediul mai larg de existență ce cuprinde
familia lărgită, vecinătatea, comunitatea etnică, religioasă, etc.);
- macrosistemului (atitudinile societății față de violență și față
de copii, nivelul de trai din societate, problemele sociale specifice ale
societății și politicile sociale în vigoare, etc).
La nivelul acestor sisteme există factori de risc și
compensatori ai maltratării copilului, iar abuzul se explică în acest
model prin corelația factorilor compensatori și a celor de risc, atât a
celor ce privesc dezvoltarea și personalitatea copilului cât și a
factorilor personalității părinților, iar interacțiunea lor este analizată
din perspectiva celor trei sisteme [7, p.161].
Reziliența nu are o definiție unanim acceptată, dar în toate
definițiile se impun două momente: reziliența caracterizează o
persoană care a trăit sau trăiește un eveniment cu caracter
traumatizant sau adversitate cronică și dă dovadă de o bună
adaptabilitate și aceasta reprezintă rezultatul unui proces interactiv
între persoană, familie și mediul său înconjurător [5, p. 27].
Primele lucrări de sinteză a rezilienței la adult apar în 2010
(Reich, Zautra și Hall), odată cu creșterea interesului clinicienilor
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pentru tulburările de stres postraumatic (TSPT), aceste studii
plasează conceptul într-o perspectivă a psihologiei dezvoltării și
permite realizarea unor comparații și astfel schițarea unei teorii
unificatoare.
Reziliența a început să fie cercetată din perspectiva întregului
ciclu de viață, multiple situații (catastrofe naturale, dezastre
provocate de oameni, accidente, catastrofe ecologice) precum și
situații de adversitate cronică (sărăcia, șomajul, tulburările psihice,
etc.), astfel conceptul aplicat nu mai corespunde doar noțiunii de
„traumatism‖, acesta lărgindu-se și orientându-se spre „exigențe
iritante, frustrante și dificile ale vieții cotidiene cu efecte cumulative
și semnificative asupra bunăstării psihologice‖ [5, p. 27-31].
Pentru a pune în evidență și a dezvolta potențialitatea
persoanelor considerate în situații de risc, sunt necesare a fi
dezvoltate o serie de caracteristici individuale cunoscute drept factori
de protecție și facilitatori ai rezilienței, aceștia pot fi de ordin intern
(capacitatea de a suscita simpatia, imaginea de sine pozitivă,
sentiment de control asupra vieții, creativitate și umor, etc.) și de
ordin extern, resursele existente în anturajul persoanei (adulți cu care
poate să mențină legături de durată, semnificative și empatice, rețele
de susținere care să contribuie la crearea unui cadru securizant și
primitor) [5, p. 33].
Observăm că acești factori depind de dezvoltarea socioemoțională a individului, iar dezvoltarea inteligenței emoționale a
părintelui trebuie neapărat corelată unui program axat pe un
parenting pozitiv și neviolent, deoarece educația copilului, în special
la vârsta timpurie, se realizează axându-se pe punctele forte ale
acestora, iar maltratarea va condiționa ireziliența la copii și ar reduce
la zero orice perspectivă de dezvoltare psihosocială cu adevărat
eliberatoare [5, p. 43].
Un parenting pozitiv ar îndemna adultul să aplice metode de
prevenție și stăpânire a comportamentului, înainte ca o situație să
degenereze în conflict sau să conducă la pierderea controlului, și
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anume: verificarea nevoilor de bază; comunicarea aşteptărilor clare;
reducerea plictiselii; planificarea tranzițiilor; schimbarea mediului;
modelarea comportamentelor adecvate; folosirea umorului; oferirea
alternativelor, alegerii [2, p. 20].
Aceste tehnici de prevenție ajută adultul să abordeze și să
sprijine comportamentul copilului înainte ca el să cauzeze probleme,
totuși dacă situația nu a putut fi gestionată în direcția soluționării
pozitive, adultul ar putea aplica tehnici de intervenție ce ajută la
modelarea conduitei copilului după ce acesta a avut un
comportament indezirabil prin [2, p. 22]:
- Înlocuirea.
- Îndepărtarea fizică şi redirecționarea.
- Enunțarea motivelor.
- Ignorarea.
- Enunțarea propriilor sentimente.
- Consecințele naturale.
- Consecințele logice.
- Ascultarea sentimentelor.
Factorii de protecție ai rezilienței sunt condiționați de
dezvoltarea socio-emoțională a părinților, în mod firesc presupunem
că dezvoltarea inteligenței respective ar diminua efectiv numărul
cazurilor de abuz, iar exersarea metodelor pozitive de disciplinare ar
sprijini dezvoltarea acestor abilități. Așadar, în cele ce urmează vom
încerca să analizăm abilitățile esențiale pe care ar trebui să se axeze
adulții.
Bardberry și Greaves descriu patru aptitudini esențiale ale
inteligenței emoționale: competente personale precum conștiința de
sine și autocontrolul și competențe sociale precum conștiința socială
și gestionarea relațiilor [1, p. 30].
Prin conștiința de sine se înțelege abilitatea de a-ți percepe cu
acuratețe propriile emoții, în momentul în care te afli într-o anumită
situație, și înțelegerea tendințelor tale în acest context. Conștiința de
sine include controlul reacțiilor tipice la evenimente, provocări și
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anumite persoane. Un grad mărit de conștiință de sine presupune
disponibilitatea de a tolera disconfortul concentrării asupra unor
sentimente care pot fi negative [1, p. 31]. Abilitatea se dezvoltă prin
auto-reflecție: „Este ceea ce am să fac în conformitate cu ceea ce îmi
propun, are sens, este etic?‖ [3, p. 21].
Autocontrolul este abilitatea de a-ți folosi conștiința propriilor
emoții pentru a te menține flexibil și a-ți direcționa comportamentul
în mod pozitiv, gestionarea reacțiilor emoționale la situații și
persoane, autocontrolul nu înseamnă doar abținerea de moment de la
un comportament exploziv sau problematic, dar gestionarea
tendințelor în timp în punerea în practică a competențelor într-o
varietate de situații [1, p.36].
Obținerea autocontrolului se garantează prin abordarea
cognitivă a situației, prin „a deturna deturnarea‖, monitorizarea și
observarea a ceea ce se întâmplă în conștient: „încep să mă supăr‖,
„sunt foarte supărat‖, „exagerez‖; o altă strategie cognitivă ar fi
folosirea empatiei. Altă metodă ar fi intervenția biologică
(meditațiile sau alte metode de relaxare) [3, p. 49-50].
Autocontrolul în contextul inteligenței sociale sau de
management al relațiilor cuprinde abilități precum: sincronia,
imaginea de sine, influență și preocupare [4, p. 377].
Prin conștiința socială se înțelege capacitatea de a depista în
mod precis emoțiile altor persoane și de a înțelege tot ce li se
întâmplă cu adevărat, ascultarea și observația sunt elementele cheie
ale conștiinței sociale. Pentru a fi conștient social, trebuie depistate și
înțelese emoțiile oamenilor, în timp ce lucrurile sunt desfășurate – să
fii un membru al interacțiunii, care contribuie și este în același timp
conștient în mod activ [1, p. 41]. Abilitățile de bază în conștiința
socială sunt empatia, ascultarea și cogniția socială [4, p. 377].
Goleman descrie trei tipuri de empatie [3, p. 89]:
a)
Cognitivă – știu cum vezi tu lucrurile, pot să
urmăresc perspectiva ta.
b)
Emoțională – simt ceea ce simți și tu.
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c)
Preocupare empatică – simt că ai nevoie de ajutor și,
în mod spontan, sunt gata să ți-l ofer.
Gestionarea relațiilor este capacitatea unei persoane de a
folosi conștiința în ceea ce privește propriile emoții și cele ale altora,
pentru a folosi interacțiunile de succes, ea reprezintă legătura de
durată pe care o stabilește în raport cu alte persoane asigurând o
comunicare clară și direcționând eficient conflictele [1, p. 46].
Gestionarea relațiilor este însoțită de o doză de stres, pentru că
presupune existența sau apariția conflictului în cazul nerealizării
acesteia. Richard Davidson studiind fenomenul stresului și acțiunea
acestuia asupra creierului definește trei „stiluri emoționale‖ care
denotă cât de repede ne supărăm, cât de repede ne recuperăm și care
este intensitatea sentimentelor noastre. Grupul său de cercetare a
constatat că, atunci când ne aflăm sub influența unei deturnări sau
suntem stăpâniți de emoții negative, există niveluri ridicate de
activitate în cortexul prefrontal drept. Dar când ne simțim foarte
bine, entuziasmați, plini de energie, ca și cum am putea face față
oricărei situații, activitatea crește în zona prefrontală stângă [3, p.
45].
Pentru a dezvolta o activitate intensă în zona prefrontală
stângă, care generează emoții pozitive, Goleman în lucrarea
„Creierul și inteligența emoțională – noi perspective‖ descrie două
metode aplicabile [3, p. 45-52]:
a) Înlocuirea stării de agitație și frustrare cu odihnă și
recuperare. Programarea timpului pentru „a nu face nimic‖.
b) Tehnica „mindfulness‖, folosită în special pentru reducerea
stresului cronic. În mod normal, oamenii își termină sesiunea
zilnică de „mindfulness‖ gândindu-se, o perioadă, cu
afecțiune la ceilalți – un exercițiu de iubire și bunătate.
Un pic contradictoriu cu prima metodă vine un alt procedeu
care ar stimula creierul în generarea emoțiilor pozitive și a stării de
bine. Kelly McGonigal demonstrează cum caracterul afectuos
formează reziliența și transformă stresul [6, p.182-237]. O opinie și o
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abordare interesantă, religioasă chiar am spune, dar cu o argumentare
științifică fondată, de aceea o considerăm oportună în a fi prezentată
părinților, mai ales ținând cont de componentele celor trei sisteme ale
teoriei ecologice – interactionistă și factorul persistent al stresului.
Privită ca o stare biologică pentru a reduce frica și a crește
speranța, reacția de îngrijire și de împrietenire afectează biochimia
creierul astfel:
1. Sistemul acordării de îngrijire socială este reglat de
oxitocină. Când acest sistem este activat apare empatia, dorința de
interacțiune și încredere, de apropiere sufletească, afiliere. Această
înlănţuire de procese inhibă centrii fricii din creier sporind curajul.
2. Sistemul recompensei eliberează neuro transmiţătorul
dopamina. Activarea sistemului recompensei creşte motivaţia şi, în
acelaşi timp, atenuează frica. Când reacţia la stres include o infuzie
de dopamină, apare optimismul cu privire la capacitatea de a face
ceva cu sens. De asemenea, dopamina amorsează creierul pentru
acţiune fizică.
3. Sistemul armonizării este acţionat de neuro transmiţătorul
serotonină. Când este activat acest sistem, el îţi îmbunătăţeşte
percepţia, intuiţia şi autocontrolul.
Astfel autoarea argumentează afirmațiile prezentând o serie
întreagă de experimente efectuate confirmătoare precum că o reacţie
de îngrijire şi de împrietenire îl face pe om sociabil, curajos şi
deştept, asigurându-i cunoaşterea prin care să poată acţiona cu
pricepere.
Am vrea să prezentăm succint desfășurarea unui experiment:
părinții deseori invocă lipsa de timp și disponibilitate în procesul
educativ al copilului, un experiment curios cu privire la presiunea
timpului la locul de muncă, dar ar putea fi corelat și la munca de
„părinte‖ a fost realizat de cercetătorii de la Facultatea Wharton, din
cadrul Universităţii Pennsylvania. „Lipsa de timp nu este doar o
senzaţie stresantă; este o stare de spirit despre care s-a arătat că duce
la decizii proaste şi alegeri nesănătoase‖ [6, p.189].
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În experiment au fost încercate două modalităţi diferite de a
uşura senzaţia de a nu avea timp suficient. Prima: persoanelor li s-a
oferit, pe neaşteptate, timp liber şi le-au cerut să îl petreacă cum
doreau. Celorlalți li s-a cerut să petreacă acel timp ajutând pe cineva.
După care, cercetătorii le-au cerut participanţilor să evalueze cât timp
liber aveau la dispoziţie în momentul de faţă, precum şi cât de
insuficient era timpul pentru ei, în general. În mod surprinzător,
ajutarea altcuiva le-a redus oamenilor senzaţia de lipsă de timp mai
mult decât a făcut-o acordarea timpului liber suplimentar. Cei care
ajutaseră pe cineva au declarat, după aceea, că se simţeau mai
capabili, mai competenţi şi mai utili decât cei care petrecuseră timpul
aşa cum îşi doriseră. Acest lucru, la rândul său, le-a schimbat părerea
despre ce aveau de realizat şi despre capacitatea lor de a suporta
presiunea.
Cercetătorii de la Wharton şi-au rezumat constatările prin
concluzia; „Când indivizii se simt constrânşi de timp, ar trebui să
devină mai generoşi cu timpul lor‖ [6, p.190]. Această generozitate
poate lua și formă materială, iar faptul de a dărui îţi poate îmbunătăţi
starea de spirit chiar şi atunci când eşti obligat să fii darnic. Uneori,
este nevoie de a face alegerea de a oferi, iar exaltarea vine mai târziu.
[6, p.190-191].
În acest articol am încercat să analizăm modalitățile prin care
adultul ar putea să-și formeze abilitatea de rezilienţă pentru a exclude
fenomenul abuzului în disciplinarea copiilor, astfel corelând factorii
facilitatori și compensatori ai abuzului și cei de formare a rezilienței,
am putea afirma că dezvoltarea abilităților socio-emoționale
condiționează dezvoltarea rezilienței. Conștientizarea propriilor
sentimente și autocontrolul favorizează dezvoltarea competențelor
sociale de relaționare, iar caracterul afectuos, care merge mână în
mână cu reacţia de îngrijire şi de împrietenire, schimbă biochimia
creierului, modificând percepția situațiilor de stres, iar o persoană
calmă, echilibrată și conștientă nu va opta niciodată pentru o metodă
abuzivă de disciplinare.
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LECȚIA LABORATOR - ELEMENT IMPORTANT ÎN
FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN
EDUCAȚIA TIMPURIE
Stela GÎNJU, dr., conf. univ.
Summary
In this article, the author specifies the forms of organization of
training in tertiary education: courses, seminars, practical
laboratories. An essential emphasis is put on the laboratory lessons
of the future teachers from pre-primary education, that form effective
praxeological and professional competences. The author describes
various ways of making lessons on the example of the ”Theory and
Methodology of Familiarization of the Preschoolers with the
Environment” course.
Pentru învățământul superior din Republica Moldova, conform
Planului-cadru, 2015, [1, p. 5] sunt caracteristice următoarele forme
de organizare a instruirii: curs; seminar, lecția laborator; lecția
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practică. Este important să cunoaștem caracteristica acestor tipuri de
lecții, pentru a face cât mai eficientă formarea inițială a cadrelor
didactice.
În cadrul cursului (C), cadrul didactic oferă informația
teoretică, iar studentul o receptează activ. Datorită faptului că
informația teoretică este comunicată în mod concentrat, într-o formă
logică, cursul este o modalitate economică de transmitere a unui
volum mare de informație teoretică.
Lecția seminar (S) este orientată spre consolidarea,
sistematizarea, evaluarea cunoștințelor teoretice căpătate la curs și în
urma studiului individual. Scopul lecției seminar este aprofundarea,
consolidarea cunoștințelor, transformarea lor în convingeri,
dezvoltarea culturii comunicării, formarea abilităților de a argumenta
punctul său de vedere, de a răspunde la întrebări, de a asculta pe alții,
de a formula întrebări.
Lecția – laborator (L) prevede îndeplinirea, sub îndrumarea
cadrului didactic, a lucrărilor de laborator. Scopul acestui tip de lecții
este familiarizarea cu metodica realizării experimentelor,
modelărilor, observărilor; activităților cu copiii, realizarea
independentă a investigărilor și explorărilor, înregistrarea rezultatelor
sub formă de tabele, grafice, scheme.
Lecția practică (P) este forma de organizarea a procesului
instructiv-educativ prin care subiecții sub îndrumarea cadrului
didactic realizează anumite lucrări practice. Scopul acestor lecții este
formarea unor competențe praxiologice necesare pentru dezvoltarea
personală și cea profesională. [7]
Specificul formării inițiale a cadrelor didactice din
învățământul preșcolar constă în aceea că, imediat după băncile
universității, tânărul specialist se situează față în față cu discipolul
său – copilul, și trebuie să fie gata să îndeplinească toate funcțiile
educatorului. Aceasta înseamnă că studentul – viitorul cadru didactic
trebuie să primească încă din universitate competențele necesare
viitoarei profesii. Desigur, că toate formele de organizare a instruirii
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contribuie la formarea viitorului cadru didactic. Dar pentru formarea
și evaluarea competențelor profesionale ne vine în ajutor lecția de
laborator. Anume lecția de laborator, executată eficient și corect
poate contribui semnificativ la realizarea acestei sarcini [5. p. 24].
Denumirea de lecție – laborator provine de la latinescul
„laboratore‖, ceea ce înseamnă „a lucra‖. O amploare mare, lecția de
laborator, în calitate de formă de organizare a instruirii, a căpătat în
anii 1930-1932 în școala sovietică, fiind o diversitate a sistemei de
instruire individualizată, care pentru prima dată a fost aplicată în
orașul american Dalton, de învățătoarea Elena Parkherst și numită
dalton-plan. Această formă de instruire a mai fost numită de
laborator. În loc de clase obișnuite, în instituțiile de învățământ se
amenajau laboratoare, dotate cu diverse materiale, în dependență de
disciplina studiată, în care copiii se ocupau individual sau în grup,
supravegheați și dirijați de învățător.
Lecțiile laborator sunt foarte prețioase din punct de vedere
instructiv și educativ, pentru că competențele formate la aceste lecții
sunt durabile, fiind căpătate prin metode practice, cu implicarea
maximă a celui care studiază. Esența acestor lecții constă în aceea că
elevul/studentul, studiind informația teoretică, sub dirijarea cadrului
didactic aplică în practică aceste cunoștințe, formându-și
competențele necesare [3].
În literatura de specialitate întâlnim două concepte „lucrarea
de la laborator‖ și „lecția laborator‖, care se îmbină reciproc. Lecția
de laborator este o formă de organizare a instruirii, care include în
sine metoda lucrarea de laborator. Practic, lecția de laborator poate
deveni și o lucrare de laborator, dacă ultima este de durata unei lecții
[6, p. 188].
Lecția –laborator este o formă de organizare a instruirii, care
integrează cunoștințele teoretico-metodologice, abilitățile practice
într-un proces instructiv unic cu caracter de investigare-explorare.
Lecțiile de laborator cer de la student inițiativă creativă,
independență în luarea deciziilor, cunoașterea și înțelegerea
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aprofundată a materiei teoretice. La lecțiile de laborator se creează
condiții pentru modelarea activității profesionale a viitoarelor cadre
didactice. După Реутова Л.П. [4] evidențiem trei tipuri de lecții
laborator:
1. De familiarizare, în cadrul cărora studenții studiază diverse
situații pedagogice, activități cu copiii, amenajări de mediu
educațional.
2. Experimentale, care vizează verificarea anumitor date prin
experimentare.
3. Investigative, care au drept scop formarea gândirii critice,
creative.
Deci, din cele expuse mai sus lecția de laborator în
învățământul superior:
• Este o formă de structurare a unui curs universitar și parte
integrantă a procesului de formare profesională a studenților.
• Poate de fi de mai multe tipuri, în dependență de scopul
urmărit.
• Ține de formarea componentei praxiologice a competențelor
profesional-didactice, de latura efectorie/acțională a acestora.
• Poate fi realizată atât într-o instituție de aplicație, cât și în
aula universitară.
• Presupune realizarea de sarcini diverse: observarea,
proiectarea, modelarea, simularea, analiza lecțiilor sau a
secvențelor de lecții, a activităților extracurriculare;
elaborarea și analiza materialelor didactice; lucrul cu piesele
curriculare și cu auxiliare didactice etc.
• Necesită valorificarea judicioasă a formelor de organizare
(frontală, în grup, în perechi, individuală) și a metodelor
bazate pe acțiune practică: metode active (studiul de caz,
asaltul de idei, proiectul etc.); metode simulative (modelarea,
simularea, jocul de rol).
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•

Solicită, din partea studenților, activism maxim; activitatea
studenților prevalează asupra activității cadrului didactic,
care are rol de consultant și coordonator [ 2, p. 58].
În cele ce urmează ne vom axa pe valorificarea lecțiilor
laborator pentru formarea profesională a viitoarelor cadre didactice
din domeniul educației preșcolare, referindu-ne la disciplina Teoria
și metodologia familiarizării preșcolarilor cu natura, pentru care sunt
prevăzute în Planul de învățământ 30 ore C; 30 ore S și 15 ore L.
Tema lecției laborator: Cerințele metodologice și pedagogice de
amenajare a Ungherașului Naturii
Tipul lecției laborator: de familiarizare
Locul de desfășurare: în instituția de educație timpurie
Obiectivele lecției:
1. Familiarizarea cu componentele Ungherașului naturii în
diverse grupe de vârstă.
2. Observarea integrării Ungherașului naturii în activitățile cu
preșcolarii.
Desfășurare:
Studenții vor primi în prealabil instrucțiuni de desfășurare a
lucrării de laborator, pe care le vor studia acasă. În cadrul lecției de
laborator, studenții vor completa fișe de observații, înscriind
componentele Ungherașului naturii în diverse grupe de vârstă:
Fișă de observare a componentelor Ungerașului naturii, grup a
mica
Numărul și denumirea plantelor din Ungheraşul naturii
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________
Numărul și denumirea animalelor din Ungheraşul naturii
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________
Descrierea Calendarului naturii. Desenul sau poza
______________________________________________________
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______________________________________________________
_______________________________________
Descrierea modelului „Succesiunea anotimpurilor‖. Desen sau
poză
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________
Alte materiale, ce v-au impresionat
______________________________________________________
____________________________________________

În urma completării acestei fișe studenții vor realiza
clasificarea componentelor Ungerașului naturii în cele patru grupe,
învățate în cadrul cursului și seminarului: organisme vii; corpuri ale
naturii inerte; materiale grafice și ustensile. De asemenea, studenții
vor compara numărul și tipul de plante, animale, alte materiale în
dependență de grupa de vârstă. În timpul observării aplicării
Ungherașului naturii în cadrul activității cu preșcolarii, studenții vor
identifica etapa activității la care a fost utilizat Ungherașul naturii,
forma de organizare a activității copiilor.
Tema lecției de laborator : Metoda experimentului – metodă
eficientă de familiarizare a preșcolarilor cu natura.
Tipul lecției laborator: de experimentare.
Locul de desfășurare: sala de clasă.
Obiectivele lecției:
1. Desfășurarea experimentelor de familiarizare a preșcolarilor
cu natura, respectând metodologia corespunzătoare și
particularitățile de vârstă.
Desfășurarea:
Pentru acasă studenții au avut de pregătit câte un
experiment/experiență pe care ar putea să-l aplice în cadrul
activităților cu preșcolarii. Metoda utilizată la acest laborator a fost
simularea. Studenții trebuiau să se transpună în rol de educator,
aplicând experimental/experiența. De asemenea studenții trebuiau să
prezinte experimental/experiența, urmărind algoritmul:
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1. Tema proiectului.
2. Tema zilei.
3. Denumirea experimentului/experienței.
4. Etapa activității la care este aplicată.
5. Forma de organizare a activității copiilor.
Studenții s-au evaluat reciproc în baza următoarei grile de evaluare:
Nr.
d/o

Corect –
2 p.

Criterii de evaluare

Parțial
corect 1p.

Incorect –
0 p.

Corectitudinea
selectării
temei proiectului
2.
Corelarea
experimentului/experienței
cu tema zilei
3.
Respectarea
particularităților de vârstă
4.
Judiciozitatea
selectării
etapei activității
5.
Corelarea
experimentului/experienței
cu forma de activitate a
copiilor
6.
Corectitudinea științifică
7.
Corectitudinea
metodologică
Total 14 puncte
1.

Tema lecției de laborator: Modelarea – metodă practică de
studiere a mediului.
Tipul lecției laborator: de experimentare.
Locul de desfășurare: sala de clasă.
Obiectivele lecției:
1. Confecționarea diverselor tipuri de modele.
2. Descrierea metodologiei de aplicare a modelelor
confecționate în activitățile cu preșcolarii.
Desfășurarea:
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Studenții, sub îndrumarea cadrului didactic vor executa o serie
de modele (Figura 1) pe care apoi le vor prezenta colegilor, după
următorul algoritm:
• Denumirea modelului.
• Grupa de vârstă la care poate fi aplicat.
• Tema activității la care poate fi aplicat.
• Etapa activității la care poate fi aplicat.
• Descrierea metodologiei de utilizare a modelului executat.

Figura 1. Lecție laborator „Metoda modelării – metodă practică de
studiere a mediului”
Tema lecției de laborator: Abordarea integrată a educației
ecologice și familiarizării preșcolarilor cu natura.
Tipul lecției laborator: de investigare.
Locul de desfășurare: sala de clasă.
Obiectivele lecției: Identificarea etapelor activității, metodelor,
mijloacelor didactice în urma completării proiectului didactic
lacunar.
Desfășurarea:
Studenții lucrează în perechi, studiind un proiect didactic al
unei activități didactice. Proiectul este lacunar, adică nu toate
rubricile sunt completate. În locurile lipsă sunt puse semne de
întrebare. Sarcina studenților este să completeze proiectul didactic
lacunar și să argumenteze decizia.
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Tot la această temă, obișnuiesc să prezint studenților activități
filmate. Studenții urmăresc activitatea și îndeplinesc în clasă un șir
de sarcini:
- Identifică grupa de vârstă.
- Formulează tema zilei; tema proiectului.
- Identifică ariile curriculare integrate.
- Selectează obiectivele de referință ale activității vizionate.
- Formulează obiectivele activității vizionate.
- Identifică centrele de interese deschise.
- Formulează sarcinile pentru fiecare centru deschis.
- Identifică domeniile și indicatorii dezvoltați.
Pentru acasă studenții primesc însărcinarea de a scrie proiectul
didactic al activității vizionate.
Formarea inițială a cadrelor didactice trebuie să constituie o
prioritate a sistemului național de învăţământ, fiind o premisă pentru
realizarea unei misiuni esenţiale: cariera didactică reală, orientată,
motivantă. O carieră didactică de succes începe de la o formare
inițială de calitate.
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ASPECTE VALEOLOGICE ALE ARTEI DANSULUI
Lidia COJOCARI, dr., conf. univ.
Summary
The dance has a beneficial impact on the psycho-emotional
and physical status of children, aimed by the diminution in level of
stress and body resistance, dexterity, flexibility, static balance, which
in turn estimates the improvement of the functional state of the body
in optimal parameters.
Sănătatea reprezintă un concept şi fenomen social complex ce
include dimensiunea emoţională, intelectuală, fizică, socială şi
spirituală. Sănătatea este o valoare moral-etică şi psihofizică
importantă. Ea reprezintă o stare benefică a organismului ce
contribuie la asigurarea homeostaziei, bunăstării şi echilibrului
persoanei, prin armonizarea tuturor dimensiunilor analizate anterior,
deci poate fi considerată şi abordată ca valoare umană.
Dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale
omului. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS),
sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică,
mentală şi socială, şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii‖ [6, p.
29; 8, p.12].
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Dinamica sănătății generațiilor actuale se caracterizează prin
tendințe nefavorabile. Acest lucru se datorează dificultăților
economice, creșterii tensiunii sociale și a altor factori. Stresul și
expunerea la diverse boli au devenit însoțitori obișnuiți ai vieții
tuturor generațiilor. Activitatea motorie insuficientă a populației
afectează sănătatea, dezvoltarea fizică a lor [1, p. 34].
Astfel, la etapa actuală se conturează una din sarcinile
omenirii – fortificarea, menținerea sănătății și asigurarea unei
dezvoltări fizice armonioase, care are la bază dezvoltarea calităţilor
motrice şi funcţionale, a coordonării mişcărilor, a echilibrului, a
capacităţii de orientare în spaţiu, formarea unei culturi a mișcării,
dezvoltarea calităților psihice, intelectuale, morale și estetice ale
personalității [3, p. 4; 5, p. 39]. Iar una din modalitățile de fortificare,
menținere a sănătății și dezvoltării armonioase a tinerelor generații
este arta dansului.
Dansul este o transformare, într-un anume context, a mișcării
obișnuite, expresiv comună, într-o mișcare cu scopuri înalte, de o
anumită performanță a expresivității. Privit ca o activitate umană,
dansul face parte din rândul activităților motrice, în care biologicul,
psiho-socialul și spiritualul sunt determinative.
Din punct de vedere fizic, dansul este rezultatul unui număr
infinit de mișcări ale corpului uman, sub formă de: deplasări, flexii,
răsuciri, întoarceri, sărituri etc., prezente în combinații originale,
executate în dinamici diferite, individual, în cuplu sau în grup,
specifice culturii și tradiției fiecărui popor sau conforme unor tehnici
de execuție prestabile [4, p. 9].
Dansul este unul din sporturile care dezvoltă parametrii
somato-funcționali ai individului. V. Năstase, menționează că a avea
„un corp de dansator‖ este sinonim cu proporționalitatea și armonia
fizică, cu lipsa țesutului adipos, cu atitudinea corporală zveltă și
atrăgătoare. La acesta se adaugă un comportament și conduită
specifică bazată pe respectul față de partenerul de cuplu, pe valori
care contribuie la sănătatea psihică și morală a individului.
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Unul din aspectele valeologice ale dansului se exteriorizează
prin dezvoltarea armonioasă somato-funcțională, menținerea și
fortificarea sănătății în urma practicării sistematice. Întreținerea
funcțiilor vitale la parametrii beneficiu unei stări de sănătate optime
se realizează prin exercițiile specifice dansului.
Dansul dezvoltă și menține atât fizicul, cât și psihicul, astfel
încât motoul „mens sana in corpores sano‖ fiind aplicabil și în acest
caz.
Dansul, datorită implicării statusului psihoemoțional, este
recomandat în vederea întreținerii relaționale dintre indivizi, cât și
celor cu probleme de adaptare socială. Dansul în viața umană
întotdeauna a avut o semnificație deosebită, exprimând o legătură
aproape magică, o descărcare a sufletului către divinitate. În timp,
dansul a căpătat alte conotaţii, a evoluat, a devenit foarte complex.
Astfel, dansul a devenit o activitate motrică extrem de complexă, ce
implică intelectul, emoţiile, prin participarea efectivă a corpului şi
afectivă prin particularităţile personalităţii umane.
Dansul este o artă complexă, practicarea sistematică şi
organizată a căruia are o influenţă deosebită asupra dezvoltării
armonioase, fizice şi psihice.
Dansul reprezintă/întruchipează nevoia, dorinţa, voinţa,
trăirea, atitudinea, emoţia individuală a unei persoane sau a grupului
de care aparţine, în scopul provocării unei impresii asupra celor din
exterior, cu alte cuvinte, generează raportul expresie-impresie.
Pe baza unei teme alese, compoziţia este pusă în practică sub
forma unei creaţii coregrafice, o înlănţuire de elemente exprimate
fizic, dar şi însoţite emoţional de starea determinată de ideea propusă
şi, bineînțeles, acompaniată de muzică.
Concordanța dintre mișcare și ritmurile muzicii facilitează
declanșarea emoţiilor plăcute, îmbogăţindu-le totodată cultura
generală şi asigurându-le dezvoltarea expresivităţii în mişcare.
În baza analizei surselor bibliografice [4,9,11] de specialitate
punem în evidență următoarele aspectele valeologice ale dansului:
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îmbunătăţirea supleței şi dezvoltarea mobilităţii articulare;
educarea schemei corporale (plasamentul corpului în spaţiu,
conştientizarea şi posibilitatea autocorectării poziţiilor
segmentelor corpului în diferite planuri, direcţii, în spaţiu,
lateralitatea);
educarea simţului echilibrului static şi dinamic;
orientarea spaţio-temporală;
educarea simţului ritmului;
formarea unei ţinute corecte;
stimularea expresivităţii corporale prin formarea capacităţii
de a reda un gest, o mişcare însoţită de emoţia, trăirea,
atitudinea, sentimentele, starea adecvată impusă;
stimularea creativităţii şi imaginaţiei prin participarea activă
la realizarea compoziţiei coregrafice;
educarea ritmicităţii şi muzicalităţii motrice;
dezvoltarea capacităţii de autoapreciere a prestaţiei motrice;
încurajarea comunicării cu ceilalţi – socializare;
diminuarea stresului;
îmbunătățirea stării de spirit, confortabilitate și relaționare
pozitivă cu cei din jur;
dezvoltarea grației și plasticității;
formarea, dezvoltarea unei respirației corecte, adecvate care
implică folosirea atât a segmentelor superioare, cât și a celor
inferioare a plămânilor, care se răsfrânge asupra proceselor
care au loc în organism – revenind la normal, îmbunătățind
metabolismul;
fortificarea
activității
funcționale
a
sistemului
cardiovascular;
efecte benefice asupra analizatorului vizual, deoarece în
timpul dansului este nevoie de a schimba focusarea privirii,
ceea ce facilitează fortificarea mușchilor globilor oculari.
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Astfel, reieșind din cele relatate s-a conturat scopul cercetării:
elucidarea beneficiilor valeologice ale practicării dansului la copii de
6-7 ani.
În studiu au fost implicați 92 de copii de vârstă 6-7 ani, care
practică dansul sistematic de trei ori pe săptămână. Pentru a evidenția
aspectele valeologice ale dansului am monitorizat mai mulți
parametri: coeficientul de rezistență, dexteritatea, flexibilitatea,
echilibrul static și gradul de stres, la începutul anului de studiu și la
finele anului de studiu (2016-2017).
Unul din indicii ce vizează aspectele valeologice ale dansului
este rezistența, care atestă capacitatea de a rezista oboselii în orice
tip de activitate și este vizată de stabilitatea funcțională a centrilor
nervoși, coordonarea funcțiilor aparatului motor și a organelor
interne [10, p.67].
Rezistența ca parte a dezvoltării fizice cu aspect valeologic a
copiilor a fost evaluată după coeficientul de rezistență (CR) în baza
variațiilor frecvenței contracțiilor cardiace, după formula
CR=Px100/PP, unde P – pulsul, PP – presiunea pulsului. Astfel la
copiii implicați în studiu, dacă la etapa inițială a experimentului, CR
a fost de 27,12±1,01 apoi la sfârșitul experimentului, 21,68±0,89.
Dexteritatea este capacitatea de a stăpâni rapid mișcările noi
(abilitatea de a învăța repede), de a reconstrui rapid și precis acțiunile
în conformitate cu cerințele unui mediu în schimbare bruscă [2,
p.63]. Dezvoltarea dexterității are loc în condiții de plasticitate a
proceselor nervoase. Dexteritatea am evaluat-o cu ajutorul probei
alergări pe o distanță de 10 m. Am determinat o îmbunătățire a
rezultatelor de la 2,6±0,34 sec la 2,0±0,01 sec., la finele studiului.
Flexibilitatea este o proprietate morfofuncțională a sistemului
ostio-muscular, care determină gradul de mobilitate a legăturilor sale.
Flexibilitatea caracterizează elasticitatea mușchilor și a ligamentelor.
Astfel, analizând rata de creștere a acestui parametru după V.I.
Usakov am determinat o creștere cu 14,6% care vizează o creștere

98

bună a flexibilității datorită creșterii naturale și a activităților
sistematice de dans.
Un alt parametru fiziologic cu aspect valeologic este păstrarea
echilibrului static, care permite ființei umane să aibă conștiință de
poziția corpului său în spațiu și să o controleze [7, p. 68]. Corpul
omenesc se mișcă tot timpul. Pe măsură ce funcția echilibrului se
perfecționează, crește și capacitatea organismului uman de a-și
restabili echilibrul și scade amplitudinea oscilațiilor corpului.
Menționam că la copiii de 6-7 ani echilibru static încă nu este
suficient de dezvoltat, faza intensivă de dezvoltare a capacitaților de
echilibru fiind cuprinsă între 7 și 10 ani. Astfel, dacă la începutul
studiului echilibru static a constituit la copii 44,34±0,56 sec., apoi la
finele experimentului a înregistrat valori de 64,56±0,37 sec.
Pentru a elucida aspectele valeologice ale dansului asupra
statusului psihoemoțional la copii am determinat nivelul de stres în
baza observațiilor asupra comportamentului copiilor și testului de R.
Rimscaia, rezultatele obținute comparându-le cu valorile standard.
Analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor testului aplicat
ne-au permis să evidențiem la începutul studiului: la 11,95% din cei
investigați un nivel nul de stres, adică lipsa stresului; la 67,39% din
cei investigați un nivel mediu de stres, ceea ce atestă că acești copii
au nevoie de relaxare; este binevenită o schimbare fie şi temporară a
mediului şi a activităţii; au nevoie de odihnă, ei trebuie învăţați să-şi
controleze emoţiile, comportamentul, relaţiile cu colegii şi adulţii
pentru a preveni o eventuală agravare a situaţiei; la 20,65% din copii
un nivel extrem de stres, ceea ce indică necesitatea unei intervenții
din partea specialiștilor în domeniu și eliminarea situației care a
provocat stresul.
Menționăm că la finele studiului nivelul stresului a diminuat la
copiii investigați, fapt vizat de dispariția gradului de stres înalt,
reducerea numărului de copiii cu nivel de stres mediu cu 44%.
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Concluzii
Așadar, dansul reprezintă o forma de comunicare și de
exprimare a emoțiilor, a sentimentelor și trăirilor fără a folosi
cuvinte. Fiecare persoană dansează într-un mod unic deoarece, ca
oricare formă de manifestare artistică, tehnicile dansului se
contopesc armonios cu imaginația, creativitatea și trăirile
dansatorului. Dansul este una dintre cele mai relaxante activități,
chiar și atunci când tehnicile sunt învățate.
Dansul are un impact benefic asupra statusului psihoemoțional
și fizic al copiilor, vizat de diminuarea nivelului de stres și
coeficientul de rezistență al organismului, dexteritate, flexibilitate,
echilibrul static, care la rândul lor estimează îmbunătățirea stării
funcționale a organismului în parametrii optimali. Dansul afectează
sfera emoțională, contribuind nu numai la nașterea lor, ci și la
eliberare. În timpul dansului, individul învață să se înțeleagă, să-și
realizeze emoțiile și apoi să le exprime, capătă un sentiment de
încredere în sine, care îl ajută să depășească stresul.
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ACTUALITATEA STRATEGIILOR DE PROMOVARE A
IMAGINII INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE
Natalia CARABET, dr., conf. univ
Summary
L Article adresse l oportunite de problem de processus de
promotion de l image positive de l institution d education, gui est
justifie par la concurrence intense. Decrivez guelgues strategies
marketing educatives gui peuvent etre appliguees pour promouvoir
une image positive a l institution de enseignement.
Actualitate: Problema calității educației, dar și ,,lupta‖ pentru
servicii educaționale de calitate, ,,contingent,, - cadre didactice, dar
și copii… de calitate definește un comportament activ și inovativ pe
piața serviciilor educaționale. Pe de altă parte, dorința de a colabora
cu familia și actorii comunitari prin relații de parteneriat impune
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nevoia de a promova imaginea pozitivă a instituțiilor de educație
timpurie. Deci, care sunt strategiile de promovare a imaginii pozitive
a instituțiilor de educație timpurie? Ce elemente/strategii de
marketing educațional sunt potrivite și eficiente în procesul de
promovare a imaginii în comunitate a instituției de educație timpurie,
mai ales în condițiile concurenței între două sau mai multe instituții
educaționale de același fel? Promovarea imaginii unităţii de educație
reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri
educaţionali: grădiniță – preșcolari – părinţi [1,4]. Robert Muchilli
[5] defineşte imaginea ca fiind reprezentarea sau ideea pe care şi-o
formează indivizii unui mediu sau ai unui segment al publicului,
după ce percepe informaţii despre acel obiect social.
În cazul imaginii este vorba de o opinie sau despre o atitudine ale
căror rădăcini sunt pentru majoritatea iraţionale. Imaginea – este un
chip creat special, care, cu timpul, creează stereotip. Imagine – din
engleză – un ,,portret,, comun, general al persoanei sau organizației.
Funcțiile imaginii [4]:
 crearea imaginii pozitive despre ceva;
 formarea legăturilor sociale;
 încrederea;
 înalte aprecieri;
 alegerea acestei persoane sau organizații.
Educația este obligatorie, dar, din fericire, nici o instituție nu
poate forța alegerea. „Clientul‖ (familia, copilul, elevul,
studentul,…) este liber să aleagă [2]. Această dependență a instituției
preșcolare, de libertatea de alegere a părinților, face ca grădinița să
depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor
acestora. Informarea nu este de ajuns, grădinița trebuie să aibă
capacitatea şi să fie pregătită de a adapta programul educaţional la
nevoile în schimbare ale „clienților‖. Și acum avem la ce să ne
adaptăm, având în vedere nevoile societății – integrarea copiilor cu
CES, adaptarea la propriul ritm de dezvoltare, adaptarea la specificul
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emoțional al copilului mic, la starea de sănătate, la particularitățile
individuale de învățare etc. Instituția de educație este un element
esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar
şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă
responsabilă este garantul dezvoltării copiilor din comunitate,
respectiv dezvoltării permanente a comunităţii. Grădiniţa nu poate
funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă
[1, 3], oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii, pe lângă
copiii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi
altfel decât prin realizarea educaţiei formale.
Imaginea unei organizaţii poate fi considerată obiect de
„patrimoniu‖ indiferent dacă este moştenită sau inclusă în totalitatea
bunurilor organizaţiei [2]. În economie și finanțe imaginea unei firme
este mai valoroasă decât mijloacele fixe ale acesteia. Buna imagine a
organizaţiei are o mare influenţă asupra succeselor în afaceri. În
acelaşi timp, o imagine negativă afectează foarte mult succesul și
venitul organizaţiei. În general, oamenii aleg produse şi servicii care
exprimă mai bine statutul şi rolul pe care-l au în societate. De foarte
multe ori, s-a dovedit prin studii de marketing [1,2,4], că cei care
sunt cumpărători fideli ai unor produse nu le deosebesc pe acestea de
altele care există pe piaţă şi sunt dispuşi să le achiziţioneze doar
pentru imaginea lor. Dacă o persoană are o părere bună, va
achiziţiona un produs cu o imagine bună şi nu unul cu o imagine
negativă, deoarece ar însemna un compromis [1].
Rolul unei organizații este de a oferi serviciile sale
educaționale unei mase cât mai largi de persoane [4], de aceea
investeşte mult în crearea şi consolidarea imaginii, asigurând
satisfacerea nevoilor umane, oferind locuri de muncă şi contribuind
la câştigul acesteia, toate aceste activităţi fiind îndreptate către
promovarea imaginii pozitive despre organizație.
Pe plan internaţional imaginea unei organizaţii este la fel
deosebit de importantă [5], precum și unele valori ca democraţie,

103

cultură etc. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi
energie umană pentru promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă.
Imaginea pozitivă despre organizație se promovează prin
strategii eficiente [3]. Pentru a formula o strategie trebuie să se ţină
seama de factorii strategici care definesc starea de ansamblu a
organizaţiei, situaţiile favorabile care pot fi folosite de aceasta şi
elementele din mediul social care-i sunt potrivnice. Printre cei mai
cunoscuţi factori strategici (analiză SWOT) ai organizaţiei cu mari
implicaţii asupra imaginii ei sunt:
punctele tari
punctele slabe
oportunităţile (ocaziile
ameninţările
favorabile)
Figura 1. Elementele analizei SWOT a organizației
O strategie de construire a imaginii pozitive cuprinde, de
regulă, elementele următoare:
 scopul şi obiectivele propuse;
 principalele componente ale imaginii organizaţiei;
 categoriile de public-ţintă;
 principalele mesaje care trebuie transmise pentru fiecare
categorie de public-ţintă;
 canalele de comunicare a mesajelor în raport cu specificul
destinatarilor acestora;
 termenele de îndeplinire a activităţilor planificate;
 resursele materiale necesare;
 elaborarea şi aplicarea programelor de relaţii publice
pentru implementarea strategiei de creare a imaginii.
Acest tip de strategie urmăreşte construirea unei imagini
pozitive a organizaţiei prin proiectarea personalităţii, caracterului şi a
identităţii acesteia în viziunea individuală şi colectivă.
Managerii cunosc că astăzi tot mai multe instituții de educație,
și nu numai, recurg la marketing. Unele lucruri managerul cunoaște
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din experiența altor instituții – școlare și universitare, de Stat și
private. Atitudinea managerilor față de strategiile de marketing - de
promovare a imaginii pozitive a/ despre organizație este pozitivă - ba
chiar consideră că ele trebuiesc învățate și aplicate, trebuie de învățat
de la instituțiile private de educație, de exemplu.

50%
40%
30% 17%
20%
10%
0%

49%

46%

42%

21%
1%

Figura 2. Atitudinea managerilor cu privire la strategii de
marketing educațional
Ce ține de aplicarea strategiilor de marcheting, puțini manageri
pot numi și caracteriza etapele de aplicare a lor.
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Figura 3. Totalurile întrebării 2 din chestionarea managerilor
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Mai mulți manageri au putut relata despre scopul strategiilor
de marketing în educație, pentru instituție. Au fost menționate reclama instituției, publicitatea cadrelor didactice, atragerea copiilor
prin părinți, inițierea parteneriatelor educaționale prin nivelul ridicat
al încrederii, promovarea instituției în comunitate. După relatarea
despre avantajele aplicării strategiilor de marketing, managerii au
putut menționa și strategiile eficiente în acest sens:
- rețele de socializare – Facebook, mail, Odnoklasniki… .
- activități cu copii și părinții (extracurriculare, tradiționale,
proiecte, sportive …);
- parteneriat cu actori din comunitate;
- publicitatea rezultatelor în comunitate;
- organizarea/participarea la activități extracurriculare în
comunitate…

Figura 4. Strategii de marketing educațional numite de managerii
instituțiilor preșcolare
Ce ține de barierele în procesul de promovare a imaginii
instituției de învățământ prin strategii de marketing, managerii au
menționat lipsa resurselor financiare, lipsa contactelor directe
personale cu TV, radioul, axarea reporterilor preponderent pe noutăți
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negative ce distorsionează informațiile și imaginea instituției
preșcolare.

Figura 5. Barierele în calea aplicării strategiilor de marketing
educațional numite de managerii instituțiilor preșcolare
Despre procesul de promovare a imaginii pozitive a instituției
de educație au fost organizate discuții cu educatorii. Opiniile
educatorilor au fost:
 Să se creeze site-ul grupei de preșcolari sau Fecebook.
 Să se facă publicitate a activităților culturale, acțiunilor de
proiect, spre exemplu – Toamna de aur, Ziua bunicuțelor,
Starturi vesele cu familia…
 Să se popularizeze unele activități educaționale – activități
publice, atestare.
 Să se conecteze grădinițele la Internet.
După diagnoza opiniilor managerilor din educație cu privire la
strategiile de marketing educațional, am elaborat Modelul pedagogic
de promovare a imaginii pozitive a instituției de educație timpurie.
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Model pedagogic
de promovare a imaginii pozitive a instituției
de educație timpurie
concept de imagine
concept de marketing
a instituției
în educație
strategii de promovare a
strategii de marketing
imaginii pozitive a instituției
în educație
strategii de promovare a imaginii pozitive
prin marketing educațional
comunicare
rețele de
comunicare calitatea rezultate
pe interior
socializare
în exterior
cadrelor
monitorizarea efectelor în comunitate
și a rezultatelor

Figura 6. Modelul pedagogic de promovare a imaginii pozitive a
instituției de educație timpurie
Concluzii: Strategiile de promovare a imaginii pozitive a
instituției de educație timpurie aduce, în principal, patru mari
beneficii: Un succes mai mare în îndeplinirea misiunii instituției.
Acestea oferă instrumentele pentru a compara ceea ce instituția face
actualmente cu misiunea și obiectivele stabilite. Analize atente, detaliate
sunt bază pentru programe (de perspectivă, de îmbunătățiri,…) care se
adresează problemelor reale. Strategiile contribuie la identificarea
problemelor și la planificarea răspunsurilor care să ajute instituția în
îndeplinirea misiunii sale.
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UTILIZAREA MIJLOACELOR INFORMATIVDEMONSTRATIVE ÎN PROCESUL DE REZOLVARE A
PROBLEMELOR SIMPLE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ
Mihaela PAVLENCO, dr., lector universitar
Summary
This article describes how to use the teaching intuitivedemonstrative means in solving simple math problems. The rich and
varied teaching material is a very effective means of communication
between teacher and pupils, because it develops the ability of pupil
to observe and understand the reality. Also the teaching means
increases their motivation to the learned.
Flexibilitatea strategiilor de formare a reprezentărilor
matematice este dată nu numai de bogăția și mobilitatea metodelor,
ci de folosirea flexibilă a materialului didactic și de particularitățile
fiecărei situații de învățare.
Etimologic, expresia mijloc de învățământ provine de la
latinescul „medius locus‖, ceea ce semnifică realizarea unui scop sau
valorificarea unor cunoștințe prin intermediul unor instrumente
variate.
Conceptul de mijloace de învăţământ este relativ mai nou,
având o sferă de semnificaţii mai mare. Pe lângă materialele
didactice intuitive, el cuprinde şi elemente acţionale, experimentalaplicative, precum şi instrumental logico-matematic, de medie şi cel
informatic. Astfel, conceptul de mijloace de învăţământ a înlocuit, în
mare măsură, conceptul de materiale didactice intuitive. Desigur,
între materialele şi mijloacele didactice (de învăţământ) există
interrelaţii şi interacţiuni. Avându-se în vedere sensul mai larg al
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conceptului de mijloace de învăţământ, pentru simplificarea,
unificarea şi modernizarea terminologiei pedagogice se acceptă
folosirea acestui termen care desemnează un complex de aparate,
sisteme tehnice, iconice, ideatice, audio-vizuale, informatice care
mijlocesc comunicarea conţinuturilor în scopuri instructiv-educative
[1, p. 138-140].
În aceeași ordine de idei, C. Petrovici afirmă faptul că
„materialul didactic desemnează atât obiectele naturale, originale, cât
și cele conceptuale și realizate special pentru a substitui obiecte și
fenomene reale‖, pe când mijloacele didactice sunt elemente
materiale adaptate sau selectate în scopul îndeplinirii sarcinilor
instructiv-educative, încărcate cu un potențial pedagogic și cu funcții
specifice‖ [4, p.42,43]. Anume aceste definiții ne relatează despre
legătura dintre aceste două noțiuni.
În mediul educaţional se mai operează și cu noțiunea de
resurse materiale, care sunt numite şi material intuitiv, material
didactic, mijloc de învăţământ. Cu toate acestea, între aceşti termeni
însă există anumite deosebiri [6, p.163]:
 materialul intuitiv reprezintă materialul care redă în forma
sa naturală realitatea înconjurătoare (plante, animale, aparate etc.);
poate fi adus în sala de grupă sau poate fi cunoscut în cadrul unor
vizite, excursii;
 materialul didactic include atât materialul intuitiv, cât şi
materialul realizat intenţionat pentru a mijloci observarea realităţii
greu accesibile sau inaccesibile (instalaţii, mijloace audio-vizuale).
Acesta poate reproduce sau reconstitui obiectele şi fenomenele reale,
având funcţie demonstrativă;
 mijloacele de învăţământ reprezintă resursele materiale ale
procesului de învăţământ care facilitează comunicarea, înţelegerea,
însuşirea cunoştinţelor, formarea deprinderilor şi abilitaţilor; fixarea,
evaluarea şi aplicarea cunoştinţelor în practică. Oferind informaţii
bogate, bine selectate şi prelucrate, reuşesc să stimuleze interesul
pentru cunoaşterea profundă a realităţii.
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În acest context mijloacele didactice reprezintă un instrument
de realizare a obiectivelor pedagogice ale unei activităţi didactice,
fiind exprimate printr-un ansamblu de obiecte, mulaje, dispozitive,
aparate și alte materiale auxiliare, selectate din realitatea
înconjurătoare, modificate sau confecţionate de cadrul didactic și
valorificat în procesul de formare a reprezentărilor matematice.
În didactica matematicii se operează cu următoarea clasificare
a mijloacelor didactice:
1. Mijloace informativ-demonstrative ce servesc la exemplificarea,
ilustrarea şi concretizarea noţiunilor matematice:
a) materiale intuitive ce ajută la cunoaşterea unor proprietăţi ale
obiectelor, specifice fazei concrete a învăţării;
b) reprezentări spaţiale şi figurative: corpuri şi figuri geometrice,
desene (specifice rezolvării problemelor după imagini);
c) reprezentări simbolice sunt reprezentări grafice introduse de
cadrele didactice în faza semiabstractă de formare a unor
noţiuni (simbolizările elementelor unor mulţimi, conturul
mulţimii, cifrele şi simbolurile aritmetice).
2. Mijloace de exersare şi formare de deprinderi: jocurile de
construcţii, trusa Diènes, trusele Logi I şi Logi II, rigletele ș.a.
3. Mijloace de raţionalizare a timpului: şabloane, jetoane, ştampile.
Toate aceste mijloace sunt folosite în activităţile matematice
frontale și individuale cu copiii de vârstă preșcolară, inclusiv și în
cele de formare a capacității de rezolvare a problemelor simple.
Dificultăţile cu care se confruntă copii zilnic în activitatea sa,
fie la şcoală, fie în familie sau în cele mai dese cazuri în timpul
jocului, reprezintă premizele familiarizării acestora cu problemele
simple. De aceea, primele probleme matematice simple constituie
nişte probleme – acţiuni realizate prin intermediul jocului ce implică
un bogat material ilustrativ. Ideia reflectată mai sus poate fi explicată
prin teoria stadială a lui Jean Piaget, care afirmă că formarea
conceptelor la această vîrstă este corelată cu evoluţia proceselor de
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gîndire – cognitiv şi acţional – ca rezultat al acţiunii copilului asupra
obiectelor [3].
Afirmaţia lui Newton „deoarece artele (meşteşugurile) se
învaţă mai uşor prin exemple decât prin precepte, m-am gândit că
este nimerit să adaug şi rezolvările de problemă care le urmează‖ [5,
p. 177] vine să ne confirme ideea că problemele simple se realizează
la nivel concret ca o acţiune cotidiană ilustrată prin imagini sau
transpuse în acţiuni executate de către copii.
Procesul de formare a reprezentărilor matematice, inclusiv şi
celor legate de procesul de rezolvare a problemelor simple, parcurge
următoarea dinamica: faza concretă, faza reprezentărilor și faza
abstractă. Fiecărei faze îi este caracteristică o categorie de mijloace
intuitive-demonstrative, care sunt utilizate în scopul înţelegerii
temeinice a noţiunii formate, iar în cazul dat, a noţiunii de problemă
simplă de matematică.
Faza concretă cuprinde activităţi şi acţiuni cu mulţimi de
obiecte, în cadrul cărora copiii manipulează nemijlocit cu obiectele
naturale-reale, originale. Drept exemplu poate servi utilizarea unor
fructe naturale în scopul rezolvării următoarei probleme:
Un băiat a pus în coș 2 mere, iar o fetiţă – 3 mere. Câte mere
sunt în coș?
La indicaţiile cadrului didactic, un băiat şi o fetiţă vor plasa pe
rând fructele în coș, numărându-le.

După care vor urma o serie de întrebări, care vor facilita
înţelegerea problemei şi vor uşura procesul de rezolvare a ei. Printre
care putem evidenția:
1. Ce a făcut băiatul? (A plasat 2 mere în coş).
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2. La rândul ei, ce a făcut fetiţa? (A plasat şi ea merele în coş).
3. Câte mere a plasat fetiţa? (Trei mere).
4. Câte mere sunt acum în coş? (În coş sunt 5 mere).
5. Cum aţi obţinut? (Dacă în coş, alături de cele 2 mere ale
băiatului, s-au mai plasat 3 mere ale fetiței, am obţinut 5 mere
în total.
Pe lângă mijloace informativ-demonstrative reprezentate de
obiectele reale se pot utiliza în procesul de rezolvare a problemelor
simple de adunare și scădere, la faza concretă, şi mijloace
conceptuale efectuate special pentru a substitui obiectele şi
fenomenele reale.
Pentru problema: Pe ramura unui copac sunt 5 porumbei. Câți
porumbei sunt pe ramură dacă 2 au zburat? se vor utiliza imagini ale
diferitor păsări, precum și mulajul unei crengi de copac. Drept
exemplu poate servi modelarea de mai jos:

În cea de-a doua fază se recurge la schematizarea acţiunii şi
reprezentarea grafică a mulţimilor de obiecte, prin intermediul unor
materiale sau reprezentări figurative care substituie obiectele reale.
Reprezentarea grafică a problemei: Pe masă sunt 3 mere roșii
și două galbene. Câte mere sunt pe masă? poate fi realizată prin
intermediul unor figuri geometrice, ca de exemplu cercul.

Următorul pas în formarea noţiunii de problemă simplă
matematică constituie faza abstractă, în cadrul căreia are loc o trecere
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de la acţiuni concrete prin manipulări de obiecte la operarea cu
noţiuni abstracte. În această fază se recurge la traducerea simbolică a
acţiunilor prin intermediul materialor cum ar fi planşe cu scheme,
formule sau desene.

- 2 mere
? mere
- 3 mere
În urma acestor schematizări se recurge la un dialog
asemănător celui expus mai sus, în scopul obţinerii rezultatului
scontat prin scrierea operației aritmetice cu ajutorul simbolurilor
matematice:
+

=

=

Orice problemă simplă de matematică solicită un anumit efort
intelectual din partea copilului, care deseori este ascuns în subiectul
distractiv cu date concrete reflectate în conţinutul problemei. Astfel,
activitatea de rezolvare a problemelor simple însoţită de materialul
didactic devine distractivă datorită prezenţei elementelor de joc.
Lucrând cu obiectele naturale sau imaginile acestora, copiii sesizează
mai uşor relaţiile care se stabilesc între cele două mulţimi, pe când
operaţia, în esenţă, se obţine prin numărare. Manipularea cu obiecte
concrete, care reprezintă elementele a două mulţimi, favorizează
trecerea de la concret la abstract şi permite ca copiii să lucreze în
ritmul lor propriu.
În concluzie, materialul didactic bogat şi variat este un mijloc
foarte eficient de comunicare între cadru didactic şi copil, deoarece
dezvoltă capacitatea preșcolarului de a observa şi de a înţelege

114

realitatea, de a acţiona în mod adecvat în situaţia creată şi, totodată,
sporeşte motivaţia acestuia faţă de cele învăţate.
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR MUZICALE ÎN
DEZVOLTAREA SIMȚULUI METRO-RITMIC ȘI
CHINESTEZIC A PREȘCOLARILOR
Vasile CHIRILOV, lector universitar
Summary
The musicality is emotional sensitivity formed by musical
hearing, the sense of rhythm and the musical representations. In preschool this activities allow to formation of musical skills.
Noţiunea de educaţie muzicală este interpretată ca proces
individual continuu de autodesăvârşire spirituală a personalităţii prin
multiplele forme de contact cu arta muzicii – modalitate de reflectare
prin imagini sonore / auditive a universului, în care individul se
manifestă ca element component. Educaţia, şi nu instruirea
profesională, este dezideratul principal al ciclului artistico-estetic în
învățământul preuniversitar [1, p. 7]. Dacă conţinuturile de învăţare
includ ansamblul de cunoştinţe, deprinderi, aptitudini proiectate la
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nivelul unor documente oficiale si vizează stimularea dezvoltării
personalităţii preșcolarilor într-un anumit domeniu, atunci, în sens
larg, conţinuturile învăţării reprezintă ansamblul valorilor unei
discipline de studiu.
Valori educaţionale sunt considerate şi formele de iniţiere a
preșcolarilor în cadrul activității muzicale. Acestea sunt următoarele:
audiţia muzicii; cântul coral; însuşirea cunoştinţelor muzicale şi
despre muzică; mișcările muzical-ritmice; executarea la instrumente
muzicale pentru copii; jocul muzical; creaţia muzicală; caracterizarea
verbală.
Activitatea muzical-ritmică va evolua de la sesizarea şi
reproducerea formulelor metro-ritmice elementare până la alcătuirea
şi executarea unor inspirate acompaniamente acustice la melodiile
cântecelor sau pieselor în audiţie, de la simple mişcări ale corpului în
caracterul muzicii la „închegarea" unei elementare scene coregrafice
[3, p. 100].
Problema muzicalităţii şi a aptitudinilor muzicale este una din
problemele centrale ale cercetărilor muzical-psihologice. De
menţionat că ea este una din cele mai complexe probleme, diverse
aspecte ale căreia provoacă discuţii până în prezent.
Printre cercetările consacrate aptitudinilor muzicale se
evidenţiază lucrarea lui B. Teplov „Psihologia aptitudinilor
muzicale". Autorul propune o originală concepţie a muzicalităţii. El
lansează noţiunea de dar (har, talent) muzical care, fiind o structură
complexă, se află în funcţie de îmbinarea unor aptitudini generale şi
specifice, mai exact – în funcţie de aspectul calitativ al acestei
îmbinări. Printre însuşirile generale ale darului muzical, el numeşte
forţa, bogăţia şi iniţiativa imaginaţiei, bogăţia imaginilor vizuale,
precum şi atenţia, voinţa şi alte însuşiri generale ale omului [7, p.
142].
Aptitudinile muzicale în îmbinarea lor specifică Teplov le-a
definit prin termenul de „muzicalitate". Aceste aptitudini speciale
autorul le divizează în: principale şi secundare. Indicele de bază al
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muzicalităţii constituie, după cum afirmă cercetătorul Teplov,
„sensibilitatea emoţională" la muzică. Centrul muzicalităţii omului îl
constituie anume această însuşire, în calitate de aptitudini muzicale
principale savantul numeşte: auzul muzical melodic, simţul ritmului
şi reprezentările muzicale auditive. In grupa aptitudinilor secundare
el a inclus: auzul timbral, auzul dinamic, auzul armonic şi auzul
absolut.
Cercetătorul B. Teplov argumentează legătura indisolubilă
între aptitudinile nominalizate şi latura emoţional-auditivă a
muzicalităţii. Trăirea muzicală profundă se află în raport de
priceperea de a diferenţia perceptiv caracteristicile elementelor
pânzei sonore: înălţimea, intensitatea, culoarea sunetului. In acelaşi
timp, fineţea auzului se dezvoltă în raport de faptul cât de puternic şi
profund este trăită muzica.
Din punct de vedere psihologic şi pedagogic este importantă
următoarea afirmaţie a lui B. Teplov: dezvoltate, în unele cazuri
neuniform, aptitudinile muzicale se compensează reciproc. Prin
urmare, este important, nu atât aspectul cantitativ al aptitudinilor,
adică simpla lor prezenţă, cât îmbinarea lor calitativă.
Ca rezultat al analizei aptitudinilor necesare pentru a face
muzică se ajunge la concluzia că muzicalitatea „deplină" include în
sine întregul diapazon de însuşiri muzicale ale omului – de simţul
elementar al muzicii până la gândirea muzicală. Se evidenţiază însă
trei aptitudini, fie suficiente pentru a face muzică la nivel elementar,
fie de care nu se poate face muzică sub nici o formă. Acestea sunt:
simţul ritmic; auzul melodic; sensibilitatea emoţională la muzică [7,
p. 144].
În concluzie: elementele prime ale muzicii sunt melodia şi
ritmul, din care e posibilă cea mai simplă alcătuire a muzicii.
Celelalte elemente – armonia, timbrul, dinamica etc. fie ele şi
importante, vin în mod suplimentar la fazele ulterioare, pentru a o
îmbogăţi, dezvolta etc. Şi totuşi, pentru a face muzică ritmul şi
melodia nu sunt de ajuns. Un al treilea element prim, fundamental şi
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indispensabil al muzicii este sensibilitatea umană (pe lângă ritm şi
melodie) [7, p. 145].
Simţul ritmic. Ritmul, după cum s-a menţionat, este unul din
elementele centrale ale muzicii. Intr-un sens, s-ar putea afirma, că
muzica începe de la ritm. Pentru că o anumită succesiune ritmică
doar pe un singur sunet fără o înălţime exactă creează simţul a ceva
muzical. Elementul melodic la fel este considerat ca primar, dar dacă
un ritm fără melodie ar putea induce la noţiunea de muzică, atunci
nişte sunete emise (auzite) separat fără nici o organizare ritmică n-ar
constitui nici un fel de muzică. In acest sens, simţul ritmului muzical
constituie una din aptitudinile muzicale de bază. Această calitate a
muzicalităţii este numită „simţ", dar nu „auz", deoarece constituie în
sine un anume simţ, se fondează pe o situaţie-intuire subconştientă a
derulării organizării sonore [3, p. 154].
„Ritmul (în general, iar cel muzical în special) se prezintă sub
două aspecte: a) tehnic-fizic, ca principiu organizator; b) psihic – ca
declanşator al stărilor afective. Aceste aspecte îşi au originea în
timpul fizic, astronomic şi – în timpul psihologic" – conchide Ion
Gagim, în lucrarea sa „Dimensiunea psihologică a muzicii‖.
Despre ritmul muzicii s-a scris mult, poate mai mult decât
despre alte elemente ale ei. Însă până în prezent problema ritmului
provoacă discuţii aprinse, rămânând, în multe privinţe, neclarificată
până la urmă.
Deşi simţul ritmic este una din calităţile fundamentale ale
muzicantului, cultivarea lui în practica muzicală întâmpină serioase
dificultăţi. Unii autori privesc chiar sceptic la perspectiva dezvoltării
simţului ritmic. Aceste dificultăţi sunt condiţionate de următoarele
considerente, în primul rând, această aptitudine este „simţ", iar
simţul se cultivă greu. În al doilea rând, în însăşi structura sunetului
muzical, ca fenomen complex, durata este o componentă mai puţin
fixă, măsurabilă decât alte componente (ca, de exemplu, melodia), în
acest sens B. Teplov scrie: „Dacă copilul va respecta întocmai textul
muzical, numai prin acest lucru nu va obţine în mod automat linia
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ritmică — el va obţine doar o reproducere formală a elementelor
ritmice. Copilul n-a avut anterior reprezentări melodice, în rezultatul
executării va auzi cel puţin melodia respectivă. Copilul nu are însă,
anterior, simţul ritmului, în rezultatul interpretării nu va auzi (simţi)
nici un fel de ritm" [7, p. 89].
În continuare, cercetătorul I. Gagim scrie că, în crearea de
dispoziţii interioare, ritmul iese pe primul plan, atunci este vorba de
dinamismul şi gradul de intensitate a emoţiei (adică atunci când este
vorba de categoriile „activ – pasiv", „încordare – destinderea
energiei afective". Chiar şi indicaţiile (termenii) de tempo ne vorbesc
de acest lucru – largo, lento, adagio, moderato, allegro, vivo etc. nu
sunt doar viteze, dar caractere. Aşadar, ritmul în muzică (iar de aici
şi tempo, ca categorie derivată din noţiunea de ritm) nu este doar o
entitate temporală, dar si emoţional-expresivă, poetică, artisticsemantică [4, p. 155].
O altă însuşire a simţului ritmic-muzical o constituie faptul că
în esenţa sa el este un fenomen de natură, pe de o parte, motrică, pe
de alta – formativă, ducând, prin aceasta, la categoriile de
„dinamism", „dezvoltare", „dramaturgie", atât a muzicii însăşi (a
formei ei), cât şi a trăirii ei psihologice [4, p. 156]. Autorul citat
menţionează că trăirea ritmului muzicii (trăire ritmică a muzicii)
întotdeauna este însoţită de anumite reacţii motrice, fie vizibile, cum
sunt: mişcarea involuntară a corpului, mâinilor, degetelor,
picioarelor, capului în momentul sunării unei muzici; fie invizibile:
motrică vocală, ritmul respiraţiei, al inimii, secreţia diverselor glande
etc.
Pedagogul elveţian Emilie Jacques Dalcroze, specialist cu
autoritate mondială în probleme de ritm şi educaţie ritmică,
consideră că în arta senzaţiilor – reacţiilor corporale ritmul muzical
în general nu poate fi perceput. La manifestarea şi cultivarea simţului
ritmic participă întregul corp.
În muzică, factorul ritmic se prezintă la diferite nivele ale
pânzei sonore: - la nivel de sunet (duratele de note şi de pauze); - la
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nivel de îmbinări de sunete (submotive, motive, înlănţuiri de acorduri
ş. a.); - la nivel de structuri mai ample (fraze, propoziţii, perioade,
secţiuni); - la nivel de părţi, mişcări; - la nivel de intensitate a sunării
(ritmul dinamic - forte, piano, crescendo etc.); - la nivel de mod (ritm
modal); - la nivel de armonie (ritm armonic).
Ritmul în muzică nu este doar un factor (principiu) abstract,
formativ-ordonator, dar conferă „viaţă vie‖ mişcării sonore, este
tonusul ei energetic [4; p. 213]. De aceea, duratele sunetului nu se
măsoară în unităţi exacte de timp (secunde). „Măsurarea se lasă la
discreţia simţului. Din acest motiv, aptitudinea muzicală respectivă
nu se numeşte „auz ritmic‖, dar anume „simţ ritmic‖. Pentru că
ritmul nu poate fi calculat, ci doar simţit. Ritmul muzicii este un ritm
real, viu, fizic-afectiv şi nu „virtual‖, „ascuns‖ ca în alte arte‖ [4, p.
214].
Ritmul se naşte din duratele sunetelor, ca apoi să dea naştere
altor două categorii temporale cu care se află în raport direct –
metrului şi tempoului.
Activitatea este forma de bază a lucrului instructiv-educativ
muzical în grădiniță. Alături de alte forme de ora muzicală, ea, după
importanţă, grad de obligativitate, conţinut, structură, caracter etc. se
situează în centrul acestei activităţi. Activitatea de muzică trebuie
privită din două puncte de vedere: pedagogic şi artistic, în cercetarea
noastră vom aborda activitatea de educaţie muzicală din punctul de
vedere al celui de-al doilea aspect – ca ora didactică artisticămuzicală, cu toate atributele şi accesoriile specifice.
Ora de muzică face parte din ciclul estetic-artistic, alături de
artă plastică, dans. Faptul menţionat schimbă radical viziunea asupra
activității de muzică vis-a-vis de alte activități preșcolare (caracterul,
structura, conţinutul ei, dinamica desfăşurării).
În primul rând, activitate de educaţie muzicală este o ora de
artă. Acest factor fundamental pune amprenta pe întreg lucrul
efectuat: orice s-ar face la oră, trebuie să poarte pecetea artistului,
adică în orice moment trebuie să fie prezente: emotivitatea, pasiunea,
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trăirea artistică, creativitatea, inspiraţia, bucuria şi satisfacţia
sufletească de la muzică. Toate activităţile muzicale îşi vor avea
pornire în trăirea interioară, în munca sufletului; toate activităţile
muzicale abordate vor fi pătrunse, în primul rând, cu emoţia, alături
de care va păşi cugetul, gândul. Percepţia vie, emoţional-artistică va
constitui baza şi esenţa oricărei forme de întâlnire a copilului cu
muzica (cânt, audiţie, joc, mişcări muzical-ritmice etc.). Este
obligatorie o degajare sufletească a preșcolarilor, o „trezire‖ şi
mobilizare a simţurilor, a întregii sfere afective [4, p. 60].
O altă însuşire a activității contemporane de educaţie muzicală
este integritatea ei, unitatea tuturor formelor de lucru cu preșcolarii.
Toate activităţile muzicale din cadrul activității, unite sub un singur
scop, împletindu-se şi completându-se reciproc, bat într-o singură
direcţie – însuşirea subiectului activității, abordarea lui de pe diferite
poziţii (auditive, interpretative, teoretico-analitice, creative etc.), sub
diferite aspecte de înţelegere a fenomenului muzical abordat. Fiecare
ora muzical-didactică nu va fi orientată doar spre sine, ci va
contribui, alături de celelalte, la elucidarea temei generale a
activității, în aşa fel, activităţile muzicale nu sunt izolate, ci se
prezintă indivizibil, fără a destrăma logica şi dinamica pătrunderii
metodice a subiectului muzical abordat.
Datorită acestui fapt, activitatea de muzică nu va apărea ca o
oră „tip‖, ci ca oră muzical-artistică, cu început şi sfârşit, cu creşteri
şi descreşteri, cu dezvoltare, cu culminaţie şi deznodământ, adică cu
un anumit scenariu „artistic", cu o anumită dramaturgie. Astfel, ora
de educaţie muzicală va căpăta forma unui original „spectacol",
personajele căruia vor fi: muzica, copiii şi pedagogul. Această
caracteristică a activității ca oră artistica, ca „spectacol", o
deosebeşte esenţial de alte ore preșcolare. Transformarea activității
de educaţie muzicală în „spectacol" duce la aceea, că preșcolarii nu
urmăresc „dintr-o parte", nu însuşesc „la distanţă" materia de studiu,
ci sunt incluşi în ea ca parte componentă [4, p. 61].
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Evoluţia concepţiei învăţământului muzical general a
condiţionat şi modificarea formelor de lucru muzical-didactic
aplicate la ora. Dacă odinioară era cântul ca formă dominantă de
lucru în cadrul activității, astăzi activitatea de educaţie muzicală
include multiple şi variate activităţi muzicale. Sarcina de bază a
tuturor acestor activităţi este aprofundarea în lumea muzicii,
cucerirea pas cu pas a artei sonore (fiecare din ele realizând acest
lucru în felul său) [4, p. 62].
Activitate muzical-ritmică în cadrul activității preșcolare de
educaţie muzicală va evolua de la sesizarea şi reproducerea prin
diverse modalităţi a formulelor ritmice elementare până la alcătuirea
şi executarea unor inspirate acompaniamente acustice la melodiile
cântecelor sau lucrărilor în audiţie, de la simple mişcări ale corpului
în caracterul muzicii la compunerea unei elementare scene
coregrafice [4, p. 100].
Aşa cum s-a menţionat deja, muzica este legată de mişcare
prin însăşi geneza sa. Elementul limbajului muzical ce sugerează
ideea de mişcare este ritmul. Ritmul mişcă în mod organizat, într-o
anumită direcţie, cu o anumită periodicitate, sunetele melodiei.
Melodia fără organizare ritmică n-ar alcătui nici cea mai elementară
muzică.
În timp ce omul comunică cu lucrarea muzicală, ritmul este
aceea care pune în mişcare sufletul (mişcarea muzicală provoacă o
mişcare interior-sufletească similară), îl duce după sine, conferindu-i
o anumită stare, dispoziţie [3, p. 149]. In legătură cu aceasta, să ne
amintim de rolul factorului chinestezic în orice act perceptiv,
importanţa căruia sporeşte în cadrul percepţiei auditive. Ca urmare,
omul exteriorizează aceste mişcări interne, fie voluntar sau
involuntar, prin anumite mişcări fizice. Fiecare dintre noi a fost
surprins de situaţia când involuntar bate cu piciorul în tactul muzicii
interpretate sau audiate. Deci, muzica declanşează în om o reacţie
motrică. Această reacţie poate fi ascunsă, frânată, adânc interiorizată,
dar se produce neapărat, obligatoriu. Ba mai mult ca atât, când este
122

... chiar reacţia de mişcare a coardelor vocale atunci când se audiază
o lucrare muzicală sau când se lecturează în gând o melodie pe note.
Aşadar, muzica, prin ritmul ei, pune în mişcare omul atât în
aspect afectiv interior, cât şi în aspect fizic exterior. Aceste două
feluri de mişcare se află în strânsă legătură, se influenţează reciproc:
mişcările exterioare redau starea interioară. Procesul menţionat se
produce şi în sens invers: efectuând în mod intenţionat anumite
mişcări fizice (cu conotaţie artistică), provoacă mişcări interioare
adecvate, cum ar fi, de exemplu, legănatul copilului.
Această calitate a muzicii nu poate fi nicicum ignorată în
educaţia / instruirea muzicală [3, p. 150]. Prin aplicarea bine
organizată, metodică a mişcărilor muzical-ritmice se va produce
aprofundarea percepţiei ei, pătrunderea ei mai firească, mai uşoară în
mesajul artistic, care, la fel, este mişcare, proces. Mişcările ritmice
reprezintă o cale eficientă de dezvoltare muzicală a copilului – cale
care are la bază reacţia chinestezică firească la muzică. Prin natura
lor, mişcările propriu-zise reprezintă un limbaj expresiv de
comunicare a gândului, a dispoziţiei interioare. Copilul fiziologic
simte nevoia de mişcare. De aceea îmbinarea mişcării cu muzica şi
invers apare ca ceva firesc, natural.
Mişcările practicate în cadrul activităţii muzical-ritmice trebuie
să poarte un caracter plastic, artistic, având la bază simţul viu al
muzicii: fiecare mişcare va avea / reda o semnificaţie, o imagine
artistică. Se va ocoli executarea de „exerciţii‖ seci, abstracte, rupte
de vibraţia interioară, în cadrul orei de educaţie muzicală în instituția
preșcolară această formă de ora muzical-didactică trebuie să poarte,
atât prin formă, cât şi prin conţinut, un caracter restrâns vis-a-vis de
altă disciplină artistică şcolară – „ritmica", disciplină care îşi propune
obiective speciale şi posibilităţi mult mai ample de dezvoltare ritmică
a copiilor. Şi acolo, de asemenea are loc îmbinarea muzicii cu
mişcarea, însă dacă la ora de ritmică, muzica vine în serviciul ritmicii
(mişcării), apoi la activitate de educaţie muzicală se întâmplă invers,
mişcările vin să contribuie la dezvoltarea muzicalităţii. In cadrul
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activității preșcolare de educaţie muzicală mişcările vor fi privite sub
un alt unghi de vedere, aici ele vor avea o altă semnificaţie, căpătând
o aplicare specifică.
Prin diverse mişcări, preșcolarii îşi vor exprima atitudinea faţă
de lucrarea muzicală, gradul de pătrundere şi înţelegere a mesajului
ei artistic / sonor. Mişcările vor „însoţi‖ imaginea muzicală a lucrării
şi vor fi modificate în funcţie de conţinutul şi dinamica acesteia –
mişcarea-proces va însoţi imaginea-proces. În acest sens sunt utile
observaţiile duse asupra dirijorului, mişcările căruia nu sunt altceva
decât „caracterizarea" („repovestirea‖) prin gesturi, mimică,
pantomimă a discursului muzical [3, p. 151].
Formele de mişcare ritmică utilizate la activitatea de educaţie
muzicală pot fi din cele mai variate. Atât imaginaţia pedagogului, cât
şi a preșcolarilor îşi pot spune aici pe deplin cuvântul.
Activitatea dată urmează să fie îmbinată armonios cu alte
forme de ora muzical-didactică: interpretare vocală / corală, audiţie,
creaţie muzicală elementară, joc muzical ş. a. Într-un mod destul de
firesc se îmbină mişcările artistice cu activitatea de joc.
Mişcările muzical-ritmice utilizate la ora de educaţie muzicală
pot fi clasificate în: a) mişcări produse de învăţător / profesor, unde
preșcolarii au misiunea de a le da o interpretare practică personală,
individuală, în conformitate cu înţelegerea şi simţirea muzicii date;
b) mişcări spontane ale copiilor, improvizaţii, inventate prin
exprimarea „instantanee‖ a atitudinii artistice faţă de muzica
urmărită.
La activitate de educaţie muzicală pot fi practicate următoarele
forme de mişcări şi exerciţii muzical-ritmice:
1.
Forme de mişcări muzical-ritmice: mişcarea braţelor;
mişcarea picioarelor; mişcarea capului; mişcarea corpului; bătăi
din palme; pocnituri din degete; bătăi în masă (cu degetele, cu
palma, cu creionul); bătăi cu piciorul; bătăi în diferite obiecte,
corpuri, cutiuţe...; folosirea instrumentelor de percuţie pentru
copii; mişcări combinate; arătarea cu mâna a sensului mişcării
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melodiei ş. a.
2.
Exerciţii muzical-ritmice: tactarea metrică la 2, 3, 4 timpi (cu
mâna, prin bătăi din palme, pas cu piciorul), tactarea fiind cea
mai elementară formă de mişcare muzicală, omul uneori
executând-o involuntar cu piciorul, corpul...; baterea ritmului
unei melodii; gesturi „dirijorale" cu braţele după caracterul
muzicii; mişcări cu corpul după muzică / legănare, săltare,
mişcări bruşte etc.); acompaniamente metro-ritmice la cântece,
piese pentru audiţie (executate prin bătăi din palme, în masă, în
corpuri diferite, la instrumente muzicale pentru copii etc.);
executarea (prin bătăi...) a ritmului textului poetic ce stă la baza
cântecului; imitarea (prin mişcări corespunzătoare) a modului de
interpretare la diferite instrumente muzicale: vioară, tobă, fluier,
pian, chitară ş. a.); h) mers (pe loc) moderat la pătrimi, alergat –
la optimi...; i) baterea din palme (sau în tobiță) a ritmului dat în
diferite caractere: vesel, trist, în dispoziţie de primăvară, de
toamnă...; j) mişcări plastice sau ritmice „de dans‖, după muzica
unui rondo, de exemplu, unde după fiecare „episod‖ (cu
mişcările lui caracteristice) se revine la mişcările-„refren‖.
Mișcările muzical-ritmice la activitate de educaţie muzicală
atrage după sine în cel mai firesc mod activitate de creaţie muzicalartistică a preșcolarilor. De altfel, curriculumul modernizat de
educaţie muzicală în grădinița primară specifică formarea la copii a
competenţei de creaţie muzicală elementară în sinteză cu alte arte.
Cercetătorul-psiholog rus L. Vîgotski, în legătură cu dezvoltarea
creativităţii copilului, afirmă următoarele: „Reprezentările noastre
ordinare despre creaţie nu corespund întru totul înţelegerii ştiinţifice
a acestei noţiuni, în închipuirea obişnuită creaţia este un domeniu al
celor aleşi, al geniilor, al talentelor, care au creat grandioase opere
artistice, au făcut măreţe descoperiri... O astfel de viziune nu este
corectă... Creaţia ca atare e prezentă nu numai acolo unde apar
măreţe opere istorice, ci pretutindeni unde lucrează imaginaţia
omului, unde el combină, transformă şi inventează ceva nou, oricât
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de modest ar părea aceasta în faţa creaţiilor geniilor" [8, p. 6]. Prin
urmare, viziunea ştiinţifică asupra noţiunii de creaţie permite
interpretarea acestei activităţi a omului nu ca o excepţie, ci mai larg,
ca o regulă, ca o legitate.
Creaţia este o însuşire firească a fiinţei umane, inclusiv a
copilului. Urmărind jocurile copiilor, observăm: autoorganizare,
alegerea locului, a accesoriilor necesare, personajelor, regulilor,
conducătorului, mai bine zis o întreagă partitură creată de copii.
Spontaneitatea, caracterul improvizator, de îmbinare şi combinare,
de invenţie, inspiraţia – acestea sunt caracteristicile unui joc de copil.
Acestea fiind şi caracteristicile procesului de creaţie [4, p. 157].
Aşadar, capacităţile şi aptitudinile copiilor în domeniul creaţiei
artistice, precum şi raţionamentul antrenării lor în actul de creaţie la
activitatea de educaţie muzicală nu pot fi puse la îndoială.
Cercetătorul I. Gagim propune câteva exemple de jocuri
„artistice‖: alegerea (prin „concurs‖) a muzicii (dintre lucrările
cunoscute) la o poveste, înscenare teatrală, dans, poezie etc.;
teatralizarea
(dramatizarea)
cântecelor,
diverselor
piese
instrumentale; pantomimă muzicală – redarea prin gesturi, mişcări
plastice a „evenimentelor‖ din muzica dată (în special în muzica cu
program).
În structura activității de educaţie muzicală în grădiniță, jocul
se va împleti organic cu alte activităţi instructive, contribuind la
dezvoltarea muzicalităţii, a sensibilităţii şi receptivităţii emoţionale,
la cultivarea „spiritului artistic‖ al copilului – concluzionează acelaşi
autor.
Activitate muzical-ritmică a preșcolarilor mici se manifestă în
mod evident şi în procesul de interpretare la instrumente muzicale
pentru copii. Spectrul de utilizare a diferitor instrumente muzicale la
ora şcolară de educaţie muzicală este foarte larg, variat în forme şi
conţinut: de la o simplă tobiţă, un simplu trianglu, până la închegarea
unui ansamblu sau a unei orchestre „originale‖ [4, p. 164]. Această
ora urmăreşte acelaşi scop ca şi alte forme instructiv-muzicale 126

cunoaşterea muzicii, aprofundarea înţelegerii ei, însuşirea legităţilor
muzicale, dezvoltarea aptitudinilor speciale domeniului (a auzului, a
memoriei, gândirii muzicale, a simţului ritmic, a sensibilităţii
artistice, a simţului formei ş. a.), îmbinată cu alte forme de iniţiere
muzicală, activitatea dată îşi va aduce contribuţia la educaţia
muzicală generală a copiilor.
Utilizarea instrumentelor înviorează mersul activității, sporeşte
tonusul ei emoţional, prin: a) sporirea dorinţei de a contacta cu
muzica şi de a se include activ în cunoaşterea ei; b) contribuţia la
dezvoltarea gustului muzical, a intereselor muzicale; c) cultivarea
dragostei pentru muzică; d) contribuirea la înţelegerea limbajului
muzicii; e) dezvoltarea aptitudinilor de creaţie a copiilor; f) lărgirea
orizontului muzical al copiilor; g) formarea deprinderilor de
interpretare (muziciere) în ansamblu etc.
Combinate în diferite ansambluri, la instrumentele muzicale
pentru copii se pot interpreta / executa acompaniamente ritmice la
melodiile cântecelor învăţate şi la unele piese muzicale în audiţie, pot
fi interpretate diverse motive – melodioare, melodii ale cântecelor
învăţate, melodii de dansuri; e posibilă organizarea unui ansamblu
împreună cu pedagogul. Posibilităţi mai mari în promovarea
activităţii date sunt oferite în cadrul activităţii muzicale
extracurriculare a copiilor.
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REPERE METODOLOGICE DE PREDARE A
COMPOZIȚIEI PLASTICE ÎN TREAPTA PREȘCOLARĂ”
Eliza PUICĂ, lector universitar
Summary
Currently, in the context of preschool education in Fine Arts,
is provided the study „Composition”, as a basis of Fine Arts
teaching. The plastic language (fine arts language), art techniques,
the nature structures are secondary elements that will teach the
preschool children how to create a composition.
În sistemul educației preșcolare un loc important se acordă
activității plastice. Ea permite de a realiza acele cerințe importante
ale contemporanității, care sunt unitatea instruirii și a educației cu
abordarea complexă a problemei educației prin artă, prin educare
artistică și sensibilizare estetică.
Pentru a-l înzestra pe viitorul educator cu cunoștințele și
deprinderile necesare, trebuie, în primul rând, ca el să învețe, să
vadă, să pătrundă și să înțeleagă lumea înconjurătoare și în al doilea
rând, să-și dezvolte simțul estetic, gustul și gândirea plastică, care
sunt foarte importante pentru realizarea lucrului de creație în
realizarea compoziției cu copii.
Problema educării gustului estetic și a gândirii plastice este
rezolvată, povestindu-se copiilor despre expresivitatea obiectelor,
despre forța artei plastice, a tipurilor și genurilor ei, despre
mijloacele și procedeele compoziționale, legate de lucrul plasticcreator al artistului plastic. La dezvoltarea capacităților de creație a
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preșcolarilor va contribui materia despre compoziția decorativă,
despre reprezentarea plastică a construcțiilor arhitecturale și
peisajului, a compozițiilor după imaginație, precum și despre
compoziția grafică, instructivă și de prezentare artistică.
Noțiunea de „compoziție” provine de la cuvântul latin
„compositio”, ceea ce înseamnă a compune, a aranja, a alcătui un
întreg. Orice lucrare de artă se compune din diferite elemente ce
formează o structură, care este construită după anumite legități, prin
felurite mijloace de configurare, ce redau un conținut. Procesul de
organizare plastică trece prin diverse faze ale compunerii operei
plastice, configurare, prin încercări creative de perfecționare artistică
a elementelor, toate acestea constituind specificul procesului de
creație ce duce spre integritatea operei plastice, numită „compoziție”
[2, p. 206].
Lucrarea de artă creată într-un spațiu plastic, prin organizarea
elementelor de limbaj plastic (puncte, linii, culori, forme) după
anumite principii, creează o formă unitară numită compoziție
plastică, artistică susține savantul I. Șușală [4].
Prin repere metodologice adecvate predarea compoziției în
treapta preșcolară se axează pe o singură problemă (de tehnică, de
gramatică sau de scheme compoziționale), într-o singură lucrare, pe
parcursul a unei sau mai multe activități și poate lua înfățișare de
exercițiu-joc sau compoziție-joc. Prezentarea, explicarea și
demonstrarea problemei se face în formulări adecvate nivelului de
înțelegere al preșcolarilor, asemănătoare unor fișe instructive
explicite sau, pe scurt, ca niște reguli ale jocului de învățare
(exercițiul-joc) sau exercițiu de creație (compoziție-joc), lăsându-lise copiilor libertatea de a opta pentru o anumită imagine și de a
aduce ei mai departe procesul în dinamizare artistică prin exerciții și
încercări compoziționale.
În cea ce privește modul de predare a compoziției prin
reprezentări din natură, în treapta preșcolară, se va avea o grijă
deosebită pentru formarea lor în memoria copiilor. Ca urmare, nu li
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se va putea cere să execute un desen compozițional cu elemente pe
care nu le cunosc, pe care să nu le fi desenat în prealabil după natură
[5, p.77].
În grădiniță se predau teme de compoziții care, pe lângă
elemente cunoscute, executate într-una din activitățile precedente la
desenul după natură, intră și altele pe care copii nu știu cum să le
redea, cum ar fi de exemplu structuri de păsări, plante sau animale.
În pregătirea unor astfel de activități trebuie să se observe pe viu
forma, proporția, mișcarea, să li se arate copiilor cum se poate realiza
pe etape în desen o anumită structură și numai după aceea să se
treacă la executarea compoziției. În caz contrar, copii vor întâmpina
dificultăți în crearea compozițiilor pe bază de reprezentări și ei vor
refuza să lucreze spunând că „nu pot‖, „nu știu‖ să deseneze o
frunză, o pasăre, un animal etc. Pentru a-i încuraja pe copii, este bine
să li se arate o serie de desene sau reproduceri executate de alți copii,
pentru ca aceștia să-și dea seama care sunt cerințele în această
privință. De asemenea, li se vor da indicații în ceea ce privește
înscrierea desenului în format și redarea proporției dintre obiecte în
compoziția cu subiect (copacul față de casă, copacul față floare,
copilul față de adult etc.)
O grijă deosebită se va avea în aspect metodologic pentru
discutarea și evaluarea lucrărilor executate de copii. Astfel de discuții
fiind necesare să se facă la sfârșitul fiecărei activități, discuțiile
vizând tipul compoziției: compoziție după natură, compoziție
decorativă sau compoziție cu subiect.
1. În compoziția după natură copii trebuie să respecte
următoarele cerințe: așezarea corectă a foii, în sensul cerut de
proporțiile obiectului desenat; mărimea lui în natură (în cazul
obiectelor mici, acestea să nu fie desenate mai mari decât în natură);
forma obiectului să corespundă cu cea a modelului din natură (să
reprezinte „acea frunză‖ și nu o frunză oarecare); plasarea desenului
în foaie la egală depărtare de marginile laterale ale foii și ceva mai
jos pe verticală, pentru ca în jurul obiectului să rămână un spațiu de
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„respirat‖ astfel ca întreaga compoziție în desen să fie bine
echilibrată; să se lucreze cu trăsături ușoare de creion; culoarea să fie
aplicată uniform, fără să se treacă peste contur și să arate că obiectul
este așezat pe ceva: masă, podea, pământ.
2. În compoziția decorativă, aprecierea se va face în funcție de
regulile decorative care trebuie aplicate la acea lucrare: exactitatea ca
formă, mărime și culoare și uniformitatea elementelor (motivelor
decorative) care se repetă; distanțele egale dintre motive, dintre
acestea și limitele benzii sau a chenarului; aplicarea culorii în mod
uniform, fără să se depășească conturul.
3. În compoziția din memorie și imaginație, aprecierile se vor
face tot în funcție de anumite cerințe: elementele introduse în
compoziție (necesare sau de prisos); corectitudinea executării acestor
elemente (formă-culoare); plasarea în foaie a diferitelor obiecte
desenate; mărimea și proporțiile obiectelor.
La crearea compoziției în treapta preșcolară un lucru căruia
trebuie să i se acorde o atenție deosebită, dată fiind și noutatea pe
care o prezintă acest tip de activități sunt exercițiile pregătitoare în
vederea antrenării mușchilor mici ai mâinii pentru executarea
anumitor mișcări necesare la mânuirea creionului sau a pensulei [1,
p.103].
Având în vedere aceste amănunte, este recomandabil ca,
cadrul didactic să ofere îndrumări individuale, în care tactul, omenia
și credința în forțele creative ale discipolilor să le insufle putere și
siguranță, capabile să învingă orice obstacol [3].
La copii capacitatea practică privind realizarea compoziției
depinde de repartizarea metodică a materialului de studiu, de
asimilarea sistematică a deprinderilor practice și de cunoștințele
teoretice. Datorită acestor prevederi metodologice realizarea practică
a compoziției va fi mai expresivă și mai atractivă, iar lucrarea se va
efectua mai repede. Iată în ce constă consecutivitatea metodologică
de însușire a bazelor artei compoziționale. Toate aceste cunoștințe și
deprinderi inerente oricărei activități creatoare sunt strict necesare nu
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numai copiilor, dar și tuturor celor care-și leagă de timpuriu
perspectiva devenirilor calificate într-o anumită sferă, ce ține de
activitățile creative.
Singura modalitate de însușire eficientă a compoziției în
treapta preșcolară este exersarea practică, de descoperire a limbajului
vizualo-tactil, prin culoare, linie și formă spațială, cât și a tehnicilor
specifice de redare a acestora. De aceea, educația artistico-plastică în
teapta preșcolară ține de probleme de gramatică vizual-plastică și de
procedee de tehnică artistică, cu ajutorul cărora se creează orice tip
de compoziție plastică.
Arta de a compune, de a crea compoziții înseamnă nu numai
capacitatea de a organiza expresiv o suprafață sau un spațiu, dar și
arta de a o descoperi în realitate, de a observa compoziții gata făcute
și de a le valorifica artistic. Dar descoperirea se face cu trudă, cu
efort și perseverență, cu ajutorul capacității de „a vedea‖, adică de a
înțelege realitatea! De aceea copilul trebuie învățat să cunoască arta.
În familie, la grădiniță, la școală trebuie să-i vorbim copilului despre
arta plastică, muzică, literatură despre tot ce-i „frumos‖. Trebuie să
facem astfel, încât copiii să nu se despartă niciodată de lumea
„frumosului‖, iar această lume să le fie călăuză în viață.
Bibliografie
1. Bartos, M.J., Compoziția în pictură, Polirom, Iași, 2009.
2. Daghi, I., Compoziția decorativă frontală, Ed. Prim, Chișinău,
2010.
3. Stoica, M., Psihopedagogia personalității, EDP, R.A., București,
1996.
4. Șușală, I., Curs de desen, România de mâne, București, 1996.
5. Truică, I., Arta compoziției, Polirom, Iași, 2001.

132

FORMAREA ȘI DEZVOLATREA COMPETENȚELOR
AXIOLOGICE LA STUDENȚII PROGRAMULUI DE STUDIU
„DANS CLASIC ȘI POPULAR”
Svetlana TALPĂ, lector universitar
Summary
This article proposes a variant of the classification of the
axiological skills developed and developed in the students of the
study program "Classical and popular dance". As a result, the
student formed and educated in the atmosphere of valorizing the art
of dance will be able to integrate more easily into the national and
European universities of pedagogy. However, the aim is to train and
develop future axiom skills to help them act with agility, skill, skill
and skill in their continuing training.
Cu origini în psihologie şi psiholingvistică (N. Chomsky),
termenul de „competenţă‖ a fost preluat, la sfârşitul secolului XX, de
domeniul calificărilor profesionale, iar în pedagogie, conceptul a fost
introdus de J. Piaget şi L. D’Hainaut, ca rezultat al unei scheme de
acţiune. Ph. Perrenoud a definit competenţa ca o potenţialitate
genetică a spiritului uman („capacitatea de a acţiona eficace într-o
anumită situaţie‖), conturându-se totodată, paradigma implementării
competenţelor ca ţinte ale instruirii, iar în 1996, B. Rey abordează
tema competenţelor din perspectiva specificului transdisciplinar al
acestora. Ca punct pe agendă, Lisabona, Consiliul Europei a
recunoscut educaţia, instruirea şi încadrarea într-un loc de muncă ca
parte integrantă a politicilor economice şi sociale necesare
transformării economiei Europei în cea mai dinamică economie
bazată pe cunoaştere. Iniţial, accentul a fost pus pe grupurile
dezavantajate, cele cu nevoi specifice, abandon şcolar şi educaţia
adulţilor, în acest context termenul de „competenţă‖ referindu-se la
obţinerea „unui grad de integrare între capabilităţi şi obiectivele
sociale mai largi de care are nevoie fiecare individ‖.
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O competenţă axiologică reprezintă capacitatea dovedită a
studentului de a selecta, combina şi utiliza adecvat, cunoştinţe,
abilităţi, valori şi atitudini, în situaţii concrete, pentru a realiza
eficient şi cu eficacitate, o sarcină de învăţare. Din perspectiva
procesului de învăţământ, competenţa axiologică poate fi considerată
ca o disponibilitate acţională a studentului, bazată pe experienţa
prealabilă, dar şi ca un potenţial care trebuie dovedit (demonstrat) de
student în situaţii concrete. Mai mult, o competenţă nu poate fi
măsurată şi apreciată ca atare, decât punându-l pe student în situaţii
concrete în care să-şi valorifice toate resursele necesare (achiziţiile şi
experienţele anterioare). Ori, astfel de situaţii concrete nu pot fi
inventariate şi standardizate (Minister/ Universitate) şi nici nu pot fi
proiectate şi asigurate în totalitate şi în condiţii obiective de către
cadrul didactic [12].
Superlativul universității contemporane este formarea și
dezvoltarea la studenți a competențelor axiologice care să le permită
acestora integrarea rapidă în societatea națională și europeană.
Dezintegrarea valorilor constituie cea mai evidentă și dureroasă
problemă a societății noastre și menirea profesorului este să genereze
în cadrul lecțiilor noi valori, dar și să le reanimeze pe cele date
uitării. Cele patru competențe-cheie de bază formulate: dezvoltarea
competențelor comunicative la studenți, formarea competențelor
creative, impactul activităților de dans popular și clasic asupra
dezvoltării capacităților motrice la studenți și dezvoltarea atenției la
studenți prin elementele dansului clasic, vizează învăţarea pe tot
parcursul vieţii şi nu se limitează deci la procesul de învăţământ.
Acestea trebuie dobândite de tinerii aflaţi la sfârşitul perioadei
obligatorii de învăţământ şi formare, precum şi de adulţi, pe tot
parcursul vieţii, printr-un proces de dezvoltare şi actualizare a
abilităţilor.
 Dezvoltarea competențelor comunicative la studenți
Orice act de vorbire se înscrie în contextul unei situaţii reale,
în cadrul unuia dintre domeniile vieţii sociale. Din punct de vedere
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etimologic, a comunica este un cuvânt provenit din limba latină
comunis, communico, care înseamnă a pune ceva în comun, a pune în
relaţie, a împărtăşi, a uni senzaţii, sentimente, idei, informaţii sau
fapte.
Din punct de vedere lingvistic, comunicarea reprezintă
transferul de informaţii, judecăţi, atitudini, stări emoţionale de la o
sursă la alta. Semnificaţiile se transmit cu ajutorul semnelor
lingvistice, fiind o formă de cunoaştere, o formă de interacţiune
socială, a comunicării interpersonale sau o formă a dialogului
interior, al monologului.
Comunicarea stă la baza umanizării, constituirii psihologice şi
culturale a oamenilor, asigură transmiterea de informaţii de la o
generaţie la alta, fiind cel mai eficient mod de influenţare educativă.
Noţiunea de competenţă de comunicare a evoluat foarte mult,
existând şase componente în aptitudinea de comunicare: competenţa
lingvistică, competenţa socio-lingvistică, competenţa discursivă,
competenţa socio-culturală, competenţa strategică şi competenţa
socială. Competenţa de comunicare este considerată o capacitate
globală, care cuprinde capacităţi comunicative ale indivizilor
dobândite de-a lungul vieţii. Acestea pot fi îmbunătăţite prin
aplicarea unei metodologii speciale care ar contribui la dezvoltarea
competenţei de comunicare. Comunicarea este folosită în predareaînvăţarea tuturor disciplinelor studiate în instituția superioară,
profesorul trebuie să înţeleagă importanţa comunicării, a dialogului
în predare-învăţare. A comunica eficient înseamnă atât a fi un bun
vorbitor, cât şi un ascultător activ.
Instituția superioară de învățământ urmăreşte pregătirea
studentului pentru activitatea ulterioară, dezvoltarea competenţelor
acestuia. Studentul este implicat în diferite activităţi educative care
să îl ajute să devină o persoană capabilă de a se orienta în viaţă prin
comunicarea eficientă în diferite situaţii, aptă să-şi exprime
atitudinea faţă de valorile etice şi estetice, pregătită să-şi
achiziţioneze în mod independent cunoştinţele şi competenţele
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solicitate – o personalitate cu un ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi
competenţe de comunicare formate pe parcursul universității, o
personalitate capabilă de a se integra în societate şi de a face faţă
cerinţelor de pe piaţa muncii. Alegerea unor domenii în care
studentul este pregătit să opereze presupune o deosebită rigurozitate
în procesul selectării situaţiilor, scopurilor, sarcinilor, temelor şi
textelor de predare a unei limbi străine. Studierea limbilor străine în
condiţiile actualei societăţi este în concordanţă cu necesităţile
subiecţilor educaţi. Predarea/învăţarea limbilor străine este în
consens cu activitatea educaţională europeană (Cadrul European
Comun de Referinţă pentru Limbi), cu elaborările ştiinţifice
mondiale asupra problemei în discuţie [13].
 Formarea Competențelor creative
Einstein spunea că „educația este ceea ce rămâne după ce ai
uitat tot ce ai învățat‖, iar „creativitatea este mai importantă decât
cunoașterea‖, acest considerent, de a educa în spiritul creativității.
constituie un salt pozitiv în dezvoltarea competențelor cognitive ale
studenților. Societatea contemporană se caracterizează prin
schimbări radicale care se petrec în ştiinţă, tehnică şi cultură.
Psihologii susţin că a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi
adecvat realităţii. Stimularea şi aprofundarea creativităţii, adaptarea
la cerinţele teoriilor noilor educaţii devine un imperativ pentru
instituția superioară de învățământ. Consider că creativitatea
studenților va evolua la o nouă treaptă, dacă în procesul instructiveducativ:
- ne vom baza pe repere teoretice și metodologice cu privire la
formarea competențelor creative;
- vom eșalona cele mai adecvate modalități de formare a
comptențelor creative la studenți.
Astfel, Berdiaev N. susţine că a trăi într-o asemenea lume
presupune un înalt grad de adaptare şi de curaj, care este legat în
mare măsură de creativitate. Prin originea ei, natura umană este
creatoare. Omul zilelor noastre are nevoie de culturalizare în
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interiorul propriei fiinţe, justificîndu-se în faţa Creatorului nu numai
prin ispăşire, ci şi prin creaţie [11].
 Impactul activităților de dans popular și clasic asupra
dezvoltării capacităților motrice la studenți
Educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica
Moldova, constituind factorul de bază în crearea şi transmiterea de
noi cunoștințe și valori culturale general-umane, în dezvoltarea
capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în
promovarea aspiraţiilor de integrare europeană şi are un rol
primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă
şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere [2, p. 2].
Educația coregrafică este o componentă indispensabilă a
educației, care urmărește dezvoltarea armonioasă și normală a
organismului, întărirea sănătății și cultivarea unor calități fizice
necesare muncii, activității sportive și intelectuale. Este un important
domeniu al educației care își exercită influența asupra organismului
și căruia îi revine sarcina de a asigura condițiile necesare care să
permită maturizarea la timp a funcțiilor naturale și de dezvoltare în
condiții optime a personalității umane. Totodată, pe lângă întărirea
sănătății și călirea organismului, dansul urmărește formarea și
dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare, a priceperilor și
deprinderilor motrice, cultivarea unor calități fizice, precum forța,
rezistența, viteza, precizia, coordonarea, o ținută frumoasă etc.
Dansul, ca o componentă a domeniului general de educaţie, şi-a
asumat dintotdeauna ca obiectiv prioritar asigurarea evoluției
armonioase a dezvoltării fizice a tinerei generaţii. În viziunea lui
Cârstea Gh. [1, p. 156], un corp armonios dezvoltat asigură suportul
material optim pentru evoluţia şi manifestarea eficientă a tuturor
funcţiilor organismului şi dă persoanei un aspect estetic, ce oferă
numeroase avantaje (şi aprecieri) în relaţionarea socială.
Componentele educației ca fundamente ale formării omului
sunt cheia dezvoltării durabile, arta de a dezvolta calităţi morale,
intelectuale, artistice şi fizice pe care studentul le are în stare
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potenţială. Semnificaţia şi eficienţa actului formativ determină
disponibilităţi educaţiei în raport cu influenţele tot mai numeroase
ale mediului social. Educaţia, ca structură, obiectiv şi conţinut,
racordează în permanenţă cu cerinţele şi evoluţia mediului
sociocultural.
În ultimele două decenii, cercetările asupra atenţiei au
cunoscut o dezvoltare cu totul ieşită din comun. Mărturie stau atât
numeroasele publicaţii de psihologie şi fiziologie, cât şi reuniunile
internaţionale – congrese, simpozioane etc. – consacrate dezbaterii
problemelor teoretice şi practice ale atenţiei. Faptul se datoreşte, pe
de o parte, descoperirilor neurofiziologice, care au pus în evidenţă
structurile cerebrale şi mecanismele nervoase ale întreţinerii stării de
veghe şi filtrajului mesajelor senzoriale, iar, pe de altă parte,
necesităţilor practice de a asigura condiţii optime ale supravegherii şi
controlului instalaţiilor automatizate şi ale comunicării, condiţii de
monotonie sau de perturbări. Din acest motiv, dansul popular și
clasic, încă de la cea mai fragedă vârstă, pe lângă modelarea
dezvoltării fizice a studenților, trebuie să le formeze competențe, să
le dezvolte cunoştinţe şi tehnici de acţionare independentă asupra
propriului corp, formându-le treptat, absolut necesara atitudine și
responsabilitate față de propria sănătate și dezvoltare, care este, de
altfel, una din finalităţile învăţământului actual.
 Dezvoltarea atenției la studenți prin elementele
dansului clasic
Au fost reluate, într-o nouă perspectivă, cercetări privind
relaţiile dintre atenţie şi percepţie, învăţare, memorare, motivaţie; au
fost imaginate modele experimentale ingenioase pentru studiul
relaţiilor dintre manifestările psihologice şi fiziologice ale atenţiei în
vederea descifrării substratului ei nervos. Iată o serie de activități
care vor fi utile in interacțiunea cu studentul, deoarece prin
intermediul lor el poate sa invețe anumite lucruri si, in același timp,
să-și exerseze atenția. 1) Elemente care se execută cu aceiași măsură
muzicală, învață studentul nu doar să deosebească și
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acompaniamentul muzical, pentru fiecare element în parte, dar și să
dezvolte auzul muzical. 2) Alternarea elementelor de dans cu bătăi
de palme sau cu fixarea corpului într-o anumită poziție sau punct din
sală, va contribui la dezvoltarea simțului ritmului și la sporirea
dezvoltării atenției studentului. 3) Demonstrarea mișcărilor doar o
singură dată și obligarea studentului de a reda exact mișcarea
propusă de profesor, etc.
În concluzie deducem că competenţele axiologice îşi dovedesc
eficienţa şi eficacitatea în contexte combinate (formal, nonformal,
informal) şi dacă îndeplinesc și cumulativ, mai multe condiţii:
- Sunt clar definite competenţele pe care studentul trebuie să le
dovedească la sfârşitul fiecărui an de studii, la sfârşitul unui ciclu
universitar, precum şi la sfârşitul studiilor universitare complete.
Astfel, activitatea cadrului didactic se va concentra mai puţin asupra
proiectării şi mai mult asupra organizării şi coordonării învăţării,
precum şi asupra oferirii de feedback, iar în ceea ce-l priveşte pe
student, acesta trebuie să dovedească că ştie să utilizeze, să aplice,
ceea ce învaţă.
- Pedagogia prin competenţe trebuie să dea sens învăţării,
facilitând contexte reale de învăţare, prin care studentul să fie
motivat că tot ceea ce învaţă îi este util. Pentru aceasta însă, nu mai
sunt suficiente liste de conţinuturi monodisciplinare, fiind necesare şi
obligatorii abordări interdisciplinare, creative şi inovative.
- Competenţele nu trebuie privite ca o sumă de cunoştinţe,
abilităţi şi alte achiziţii, ci ca rezultatul aplicării combinate a acestora
pentru rezolvarea de situaţii concrete.
Astfel, pedagogia prin competenţe axiologice nu reprezintă o
utopie, fiind un răspuns la analfabetismul funcţional, dar nici nu
trebuie abordată ca unică soluţie la restul problemelor cu care încă se
confruntă multe sisteme de educaţie. Schimbarea de paradigmă şi
dezvoltarea de curriculum nu trebuie limitată la înlocuirea de termeni
(obiective – competenţe) şi trebuie să depăşească barierele
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schimbării, acţionând ca un filtru, însă fără a limita percepţia asupra
realităţii înconjurătoare.
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ASPECTE METODOLOGICE CU REFERINȚĂ LA
DEZVOLTAREA CALITĂȚILOR FIZICE LA DANSATORI
Irie CIBRIC, lector superior
Summary
According to the opinions of many dancing professors and
trainers, the physique is staying at the basis of the organism
existence, but its development begins from the first moments of life
and lasts in the course of the whole lifetime. There are the results of
some recommendations referring to the development of physical
qualities of dancers.
După părerea multor pedagogi şi antrenori de dans fizicul stă
la baza existenţei organismului, iar dezvoltarea acestuia începe încă din
primele clipe de viaţă şi durează pe tot parcursul vieţii.
Mediul înconjurător este conţinutul în care cresc şi se
dezvoltă copiii. In acest sens, este actual şi necesar de a găsi o
activitate suplimentară pentru dezvoltarea copilului. Având în vedere
gama de propuneri (jocuri sportive, atletica, lupte, înot, tenis), este uneori
complicat de a alege o anumită activitate, dar tot mai mult este selectat
dansul, acesta reprezentând domenii de sport şi artă.
Dansul reprezintă activitatea şi arta care-i oferă copilului
posibilitatea de a se menţine în formă într-un mod distractiv şi amuzant.
Reprezintă o activitate extracurriculară de pe urma căreia poate câştiga
câțiva prieteni, dar si o mulţime de abilitaţi fizice, intelectuale şi
emoţionale esenţiale pentru dezvoltare.
Ca activitate de sport, dansul influenţează nemijlocit asupra
fizicului, asupra formării acestuia şi dezvoltării armonioase a corpului,
deoarece implică acţiunea tuturor gupelor de muşchi. De asemenea,
sunt stimulate funcţii precum coordonarea, echilibrul, flexibilitatea
şi forţa. Este unica activitate care implică cei mai mulţi analizatori:
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auditiv, vizual, tactil şi vestibular şi aceştia, la rândul lor, închegând
mai multe procese psihocognitive, dezvoltând copilul multilateral. Pe
lângă aceasta dansul determină un mod de viaţă sănătos şi activ,
nelimitându-se doar la antrenamentele prevăzute, ci şi
participarea în cadrul concertelor, concursurilor, festivalurilor,
workshop-urilor etc. In acest mod copilul are un stil de viaţă divers,
activ şi interesant.
Pentru părinţi este o dilemă atunci când vine timpul să
aleagă între activităţile extrașcolare unii aleg sportul, alţii, teatru, iar
alţii se îndreaptă către singura activitate care le îmbină pe amândouă:
dansul! Pentru copii, dansul este extrem de benefic şi asta pentru că îi
dezvoltă atât fizic, cât şi psihic şi emoţional.
Dacă ar fi să rezumăm într-un singur cuvânt copilăria, ar fi
cu siguranţă energie. Un copil ar fi în stare să facă zeci de activităţi
într-o singură zi şi să mai găsească energia necesară pentru o repriză de
joacă. Tocmai de aceea specialiştii spun că este indicat ca cei mici să se
implice în cât mai multe proiecte extraşcolare, care să-i ajute să aibă o
dezvoltare armonioasă. Încă de la vârste fragede, copiii încep să se
dezvolte atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct de vedere psihic.
Tocmai de aceea energia lor trebuie canalizată către activităţi
constructive, spun specialiştii. Un exemplu este dansul. Practicarea
dansului responsabilizează copiii şi poate aduce performanţă.
Aşadar, timpul petrecut într-o sală de dans îi poate transforma pe
cei mici în adevăraţi profesionişti. In acest articol vom încerca să
demonstrăm acest lucru şi să facem un mic raport între copilul dansator
şi cel care nu practică acesta activitate.
Este cunoscut că în zilele noastre copiii îşi petrec timpul
liber la calculator, ceea ce le crează probleme de sănătate şi de ţinută.
Majoritatea copiilor sunt predispuși obezităţii, din cauza lipsei de
mişcare şi alimentaţie incorectă, de asemeni imunitatea şi rezistenţa
fizică redusă. Aceste probleme sunt înregistrate în rândurile copiilor tot
mai des, fiindcă nu duc un mod de viaţă sănătos, nu au un regim stabil

142

si nu fac mişcare. Dansul ar fi o soluţie ideală de a preveni apariţia
problemelor în cauză.
Studierea aspectelor teoretice şi practice privind impactul
dansului asupra fizicului şcolarului mic este propunerea și recomandarea
în vederea dezvoltării fizice a copilului.
Fie ca o fac în oglindă sau în fata televizorului, copiilor le place
sa danseze. Acest lucru ar trebui sa-i bucure pe părinţi şi să-i determine
să-i înscrie pe cei mici la cursuri de dans. Printre beneficiile
dansului asupra dezvoltării copiilor se numără dezvoltarea unei
serii întregi de abilităţi, obţinerea unei ţinute corecte şi elegante,
deprinderea disciplinei. In plus, este o modalitate foarte practică şi
eficientă de petrecere a timpului liber. Aşadar, chiar dacă micuţii nu vor
face performanţă, dansul le va fi de mare ajutor nu doar în dezvoltarea
fizică, dar şi în cea psihică.
De exemplu, la grupele de începători, între 4 si 6 ani, se
predau mici coregrafii de grup ce ajută la dezvoltarea coordonării,
flexibilităţii, atenţiei şi ritmicităţii celor mici. La această categorie de
vârstă este foarte importantă diversificarea dansurilor, pentru a le
putea menţine interesul treaz pe tot parcursul orei. La grapule de
începători între 6 si 9 ani, copiii învaţă deja figurile de bază din unele
dansuri cu nivel de complexitate mai redus. Principalul obiectiv
acum este deprinderea paşilor de bază şi a caracteristicilor stilurilor
învăţate, precum şi recunoaşterea ritmului diferitelor melodii. Fiecare
stil de dans are în componenţă atât figuri mai uşoare, cât şi mai
complexe. Dansurile şi figurile predate sunt adaptate vârstei şi
nivelului de pregătire al elevilor, astfel încât, dacă cei mici sunt atenţi,
nu întâmpină probleme în învăţarea mişcărilor. Trecerea spre alte stiluri
de dans şi figuri mai complexe se face treptat, după ce figurile de
bază predate la nivelul anterior sunt deprinse corect. Folosind
această metodă de predare, copiii pot învăţa cu uşurinţa paşii de dans şi
nu se simt copleşiţi de dificultatea mişcărilor. Este ştiut faptul că în
cazul copiilor de vârstă şcolară mică, plictiseală poate interveni
destul de repede, cei mici pierzându-şi cu uşurinţă, concentrarea. Din
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acest motiv, momentele de învăţare a paşilor de dans sunt alternate
cu cele de joacă. Jocurile folosite de instructorii de dans, pentru a
capta atenţia celor mici, nu sunt însă întâmplătoare, ci au ca principal
scop creşterea coordonării, vitezei de reacţie, echilibrului şi atenţiei.
În ceea ce îi priveşte pe copiii cu vârsta peste 6 ani, disciplina
constituie rareori o problemă. Ei sunt deja deprinşi cu regulile de la
scoală şi înţeleg faptul că este important sa rămână atenţi pe tot parcursul
antrenamentului. La această vârstă, accentul se pune pe îmbunătăţirea
capacităţii de concentrare şi pe stimularea spiritului competitiv.
Dezvoltarea fizică, emoţională şi socială a copiilor este mai
uşoară prin dans. Dacă încă nu v-am convins să vă înscrieţi copilul la o
scoală de dans, mai venim cu o ultima serie de argumente. Printre cele
mai cunoscute beneficii ale dansului se numără creşterea flexibilităţii,
coordonării şi echilibrului, căpătarea unei ţinute corecte şi elegante,
deprinderea importanţei disciplinei de grup şi a concentrării.
Însă pe lângă beneficiile pe care dansul le aduce dezvoltării
fizice a celor mici, există şi o serie de beneficii emoţionale ce abia
încep a fi studiate. Creşterea încrederii în sine, înlăturarea timidităţii
şi dezvoltarea abilitaţilor de socializare sunt doar câteva dintre
avantajele emoţionale şi sociale pe care le poate aduce frecventarea
cursurilor de dans de către copii. Descoperiţi în rândurile care urmează
ce abilităţi dobândesc copiii prin dans, ce stiluri de dans învaţă, care
sunt beneficiile dansului în dezvoltarea copiilor. Vârsta minimă de la
care vă puteţi înscrie copiii la dansuri este 4 ani, vârstă la care cei mici
au ajuns la un nivel de atenţie suficient pentru a înţelege şi asimila
informaţiile primite. Dansurile predate diferă în funcţie de categoria de
vârstă şi nivelul de pregătire al copiilor
Dansul este unul dintre cele mai frumoase şi complexe
sporturi, care dezvoltă nu doar latura fizică, ci şi latura artistică a
copiilor. Dansul îi va ajuta pe cei mici sa fie mult mai deschişi, să aibă
o atitudine pozitivă şi independentă. Nu cred ca se îndoieşte cineva că
dansul este unul dintre cele mai plăcute moduri de a te menţine în
formă. Beneficiile sale asupra sănătăţii sunt multiple.
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La modul general, dansul ne ajută, în primul rând, să fim mai
flexibili. Având în vedere că majoritatea lecţiilor de dans încep
printr-o serie de exerciţii de stretching, ne putem folosi toate grupele
principale de muşchi. Cu cât mişcarea este mai ampla, cu atât muşchii
devin mai flexibili. Complexitatea mişcărilor este prin urmare un
element de bază.
În al doilea rând, dansul ne ajută să ne tonifiem corpul. Mai
precis, prin dans forţăm muşchii să facă faţa rezistenţei care vine din
greutatea propriului corp. Există unele dansuri mai solicitante, care
necesită, de exemplu, sărituri prin care se activează la un nivel foarte
puternic cele mai importante grupe musculare ale picioarelor. În
plus, dansul este un exerciţiu fizic care ne permite să ne
îmbunătăţim rezistenţa. Muşchii vor lucra mai mult pe o durată de timp
din ce în ce mai mare, fără să obosească. Astfel, avem mai multă
energie şi suntem mai sănătoşi. Poate cel mai important, dansul
reprezintă o activitate socială. Studiile arată că relaţionarea cu ceilalţi
contribuie la consolidarea unei imagini pozitive asupra propriei
persoane. Cu alte cuvinte, dansul e o activitate care ne permită sa ne
uitam în oglindă zâmbind, ne da o stare generala de bine reducând
tensiunea şi stresul [9].
Conform unei cercetări cu un grup de copii de 9-11 ani, cărora li
s-a propus să se autoevalueze, ei au expus ce calităţi au dobândit
pe parcursul practicării lecţiilor de dans. De-a lungul unei perioade
de 3 ani copii şi-au ameliorat unele aspecte, obţinând mai multe
aptitudini, abilităţi, deprinderi, cunoştinţe etc. Copiii au afirmat că prin
dans au dezvoltat/obţinut:
 Variate cunoştinţe în domeniul dansului.
 Ţinută frumoasa şi corectă.
 Corp tonifiat.
 Utilizarea timpului liber eficient (evitând excesul de folosire a
TV şi internet).
 Rezistenţa şi elasticitatea fizică şi sporirea succeselor în cadrul
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lecţiei de educaţie fizică.
 Capacităţile artistice şi fizice s-au îmbunătăţit.
 Capacităţile de însuşire/învăţare.
 Responsabilitatea.
 Practicarea modului sănătos de viaţă.
 Mers mai elegant.
 Înlăturarea complexelor.
 Stabilirea si coordonarea emoţiilor.
 Auzul muzical.
 Performanţă în domeniu.
 Însănătoşirea corpului (din scolioză gr. 2, picior plat).
 Corp mai elastic.
 Regim regulat de activitate fizică utilă organismului.
În urma acestei cercetări s-a dedus elocvent că dansul îl dezvoltă
pe copil multilateral, deoarece se cunoaşte că acţiunea de a dansa este
unica activitate care implică cei mai mulţi analizatori: auditiv, vizual,
tactil şi vestibular şi aceştia, la rândul lor, închegând mai multe procese
psihocognitive.
Deci ne dăm foarte bine seama că dansul reprezintă cea mai
bună şi plăcută metodă de a-i ajuta pe copii să îşi dezvolte aptitudinile,
spiritul pentru frumos, graţie, eleganţă, ţinută sănătoasă şi
comportamentul. Dansul modelează caractere, stimulând disciplina şi
răbdarea, ambiţia şi capacitatea de a depune efort pentru obţinerea
rezultatelor dorite. Este, pentru ei, atât o nevoie care contribuie la
dezvoltarea fizică şi psihică, cât şi o formă de exprimare. O veritabilă şi
specifică forma de educare.
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REPERE METODOLOGICE DE DESFĂȘURARE A
LECȚIILOR DE DANS POPULAR LA TREAPTA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Ion BENCHECI, lector universitar
Summary
This article suggests and brings arguments of some
methodological references at folk dance lessons at the Elementary
level. The article describes the method of the folk dance lesson
process, the elementary students’ learning, educational, development
objectives, the principles of the activities, according to the age
psychological peculiarities of elementary students.

Copiilor de vârstă școlară primară le este caracteristică în
primul rând mobilitatea sa extremă. Ei au nevoie de o schimbare
frecventă a mișcărilor, păstrarea îndelungată a stării statice pentru ei
este extrem de plictisitoare. În același timp, mișcările copiilor încă
sunt neorganizate, coordonate necorespunzător, abilitățile lor motorii
nu sunt suficient de dezvoltate, au nevoie de completare și
perfectare. Atenția copiilor de această vârstă este extrem de instabilă,
ușor de sustras, este dificil pentru ei să se concentreze mult timp pe o
singură sarcină. Ei percep mai ușor un material concret, o imagine
vie pentru ei este mult mai aproape decât un concept abstract.
Jocul reprezintă activitatea naturală a copiilor de această
vârstă. Emoțiile lor sunt vădite și sunt exprimate deschis și direct. La
această vârstă copiii sunt deosebit de veseli și de naivi.
Luând în considerare toate aceste caracteristici ale copiilor,
este necesar ca ocupațiile cu elevii de această vârstă să fie structurate
conform capacităților de vârstă a acestora.
Una dintre sarcini a orei de dans popular este contribuirea la
dezvoltarea fizică a copiilor și îmbunătățirea abilităților motrice de
bază. Anume la această vârstă este important ca în rândul copiilor să
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se formeze o deprindere constantă de a se menține într-o ținută
dreaptă și chipeșă, să se miște în mod corect și liber în dans [5].
O altă sarcină, nu mai puțin importantă, este dezvoltarea
organizării generale a copiilor, dezvoltarea abilităților de
comportament social, contribuirea în organizarea unui colectiv de
copii prietenos. În contextul acestor obiective educaționale, pentru
copiii de clasele primare din școală, conținutul orelor de coregrafie
trebuie să fie constituit din studii pentru copii, dansuri folclorice,
dansuri populare ușoare. Este necesar să se alterneze tipurile de
activitate, ținând cont de particularitățile acestei vârste, de
necesitatea schimbării frecvente a mișcărilor și de dificultatea
pozițiilor statice pentru copii. Durata lecției nu depășește 45 de
minute și este construită în conformitate cu următoarea schemă.
Ocupațiile încep cu intrarea organizată a copiilor în sală, aranjați
după înălțimea lor. Copiii sunt repartizați în linii, cu fața spre
profesor și se execută salutul coregrafic (reveransul) după ritmul
musical interpretat de maestrul de concert. Sunetele vesele și clare
ale melodiei, schița generală a mișcării, creează o dispoziție veselă
pentru copii și o atitudine serioasă față de ocupația ce urmează.
După reverans, copiii efectuează exerciții ritmice simple (pași simpli
cu caracter de horă, sârbă, hostropăț), care le impune să asculte cu
atenție muzica și să se miște în ritmul musical impus de profesor.
Copiii învață să înceapă și să oprească mișcările la timp, se
deplasează în funcție de conținutul, natura, viteza, structura ritmică a
muzicii. Exercițiile ritmice sunt construite pe baza mișcărilor ce ne
permit să practicăm abilitățile motorii de bază – mersul pe jos,
alergarea, săritura. Întreaga parte introductivă durează aproximativ
8-10 minute. Finalizing exercițiile ritmice, copiii trec la interpretarea
elementelor pregătitoare din dansurile studiate [1].
Exercițiile pregătitoare de dans după sistemul de dans clasic,
necesare pentru executarea corectă a mișcărilor de dans, sunt incluse
în fiecare lecție. Ele sunt date într-un număr limitat cu câte o doză
mică și sunt efectuate la mijlocul sălii fără bară clasică. Aceste
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exerciții sunt dificile pentru copiii de vârstă școlară primară, din
cauza cerinței de a păstra forma exactă a mișcării și, de asemenea,
din cauza ritmului lent în care acestea sunt efectuate. Prin urmare,
acestea nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute.
Exercițiile pregătitoare de dans oferă copilului cunoștințele
necesare în studierea dansului popular. Copilul trebuie să cunoască
care este poziția lui inițială la începutul dansului, cum să ridice în
mod corespunzător piciorul în timpul efectuării mișcărilor de dans,
cum să mențină spatele atunci când extinde picioarele, în timpul
genoflexiunilor, așezărilor, cum să mențină poziția mâinii deschisă
lateral sau ridicată deasupra capului. De aceea, copiii se
familiarizează cu pozițiile picioarelor (1, 2, 3-a), cu pozițiile
mâinilor; să învețe să extindă piciorul în lateral, înainte, mai târziu la
fel și înapoi; fac semiașezări, obișnuindu-se să îndoaie și să îndrepte
picioarele de la genunchi; învață să facă salturi pe loc, menținând
ținuta corectă și să aterizeze domol. La efectuarea acestor exerciții,
copiii țin mâinile la brâu, deoarece pozițiile 1 și 2 sunt dificile pentru
ei și de obicei nu este efectuată corect [5].
Copiii interpretează exercițiile pregătitoare de dans conform
demonstrării conducătorului și li se reamintește în mod repetat
necesitatea executării corecte a formei de mișcare. Exersând
salturile, nu este de dorit ca să fie exersate simultan de întregul grup.
Efectuând salturile în linii separate, este mai ușor să urmărim fiecare
copil, pe când ceilalți copii, care se află în alte linii în acest moment,
se vor odihni.
După finalizarea exercițiilor pregătitoare, putem trece la
executarea elementelor de dans, combinații, studii. Această parte a
ocupației durează 15-20 de minute. Elementele de dans pot fi
realizate într-un cerc sau în linii, înainte, înapoi, pe diagonală.
Ultimul segment al lecției preia tot timpul rămas și este
dedicat jocurilor, gimnasticii, dansurilor. Jocurile sunt construite
odată cu introducerea mișcărilor de dans. Fiecare joc se bazează pe
una din activitățile educaționale – muzicală, gimnastică sau
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organizatorică. Forma de joc a acestor sarcini satisface necesitatea
copilului în alegerea liberă și independentă a mișcărilor, forma
colectivă a jocurilor îi permite să-și cunoască însoțitorii, să se
supună regulilor generale ale jocului. Muzica selectată cu atenție îi
ajută pe copii să găsească caracterul și ritmul corect al mișcărilor [1].
La finisarea lecției se execută reveransul și se pleacă organizat din
sală.
Clasele nu au diferențe semnificative în ceea ce privește lucrul
cu fetele sau băieții. Modul de executare a mișcărilor este oricum
diferit: la băieți, caracterul mișcării este mai energic și mai vânjos. În
selectarea temelor și studiilor de dans, precum și a jocurilor ritmice
trebuie de ținut cont că interesele băieților sunt diferite de interesele
fetelor. Este bine de a organiza momente competitive pentru a
evidenția cine ar face-o mai abil, cine va sari mai sus, etc. Băieților
le place să-și demonstreze puterea, se ocupă cu mare entuziasm
obținând rezultate bune [2].
Acest conținut al orei de dans popular corespunde cerințelor
acestei vârste și permite copiilor să beneficieze de ocupațiile de dans
care să corespundă intereselor și să nu depășească punctele lor forte
fizice și morale.
Copiii de vârstă școlară primară sunt foarte flexibili. Ei ușor
adoptă ceea ce li se arată, însă mișcările dificile pentru copii realizate
cu prin stres, memorate mecanic, niciodată nu vor fi naturale, libere
și expresive. Asimilarea lor se desfășoară în mod superficial și fragil,
iar copiii primesc nu beneficii, ba mai mult ca atât rămân și stresați.
Profesorul E. Arkin, studiind vârsta preșcolară, a spus:. „Nu este
nimic mai ușor decât dresarea unui copil, și acest lucru este o mare
ispită, dar și cel mai mare pericol pentru dezvoltarea normală a
personalității copiilor‖ [5].
Atunci când alegem un repertoriu de dans, trebuie să ținem
cont și de interesele și înclinațiile copiilor de această vârstă. Dansul
nu ar trebui să arate fals. Limbajul de dans pentru copii depinde
desigur de capacitățile și abilitățile elevilor. Prin urmare este limitat
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numărul de mișcări și dificultatea lor tehnică. Totuși, acest lucru nu
exclude necesitatea de a crea o varietate cantitativă de mișcări care
combină impulsul natural al mișcărilor cu un limbaj de dans
convențional.
Atunci când montăm un dans, nu trebuie să mergem pe o linie
cu o rezistență minimă și să alegem doar mișcările care sunt
accesibile copiilor. Este necesar să se ia în considerare stilul,
caracterul lucrărilor, în care combinații se pot include anumite
elemente ale dansului clasic, ce s-ar putea utiliza din dansurile
populare, dacă se justifică în imaginea creată cei mai accesibili pași
de dans combinați cu o plasticitate expresivă și artistică în diferite
linii și rotații ale corpului. Specificul limbajului de dans constă în
aceea că, la fel ca și laitmotivul, poate fi repetat, poate varia și poate
să se schimbe tipic. Prin urmare, trebuie să creăm nu doar mișcări, ci
viziunea lor dinamică (analogic sunetelor din muzică). În acest sens,
sarcina coregrafului este îmbogățirea constantă a cunoștințelor sale
în domeniul artei și muzicii, pe de o parte, și în domeniul psihologiei
de vârstă a elevilor, pe de altă parte [6].
Crearea situațiilor de joc în activitățile cu copiii de vârstă
școlară primară la repetiția mișcărilor și în timpul interpretării
dansurilor, nu vom evita elementul de co-creativitate a copiilor. În
condițiile jocului ei se familiarizează cu limbajul dansului scenic.
Însăși condiționalitatea limbajului de dans este percepută de copii ca
un joc care are reguli. Copiilor li se dă posibilitatea ca ei înșiși să
numească calitățile tapajului de dans conform liniei artistice a
dansului, a expresivității și formei lui. Conținutul imaginii în
combinație cu forma sa convențională determină un sentiment
complex al realităților (un lanț de reflexe) și devine treptat la fel de
natural ca și combinația de cuvânt și sunet în cântec. Prin urmare,
sunt luate măsuri suplimentare pentru aprofundarea și extinderea
ideilor copiilor cu privire la imaginea dansului și la componentele
din care este compus, expresivitate actoricească și muzicală, logica
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mișcării de dans, organicitatea mișcării în combinație cu regulile
estetice ale mișcărilor dansurilor clasice, folclorice.
Bazându-ne pe sensurile multiple ale dansului, copiilor li se
dezvoltă diversitatea calităților spirituale, deoarece domeniul
interrelațiilor umane reflectate în artă, la fel ca și crearea lor, este la
fel de viabilă ca informațiile logice descoperite de știință. Prin arta
coregrafică, prin excitare spirituală copiii descoperă frumusețea
vieții. Pentru copii realitatea în arta dansului obține o formă nouă de
informare senzorială, bazată pe simțul mișcării, și are ca scop
dezvoltarea potențialului creativ al individualității [5]. În procesul de
lucru cu copiii este necesar să explicăm copiilor semnificația fiecărei
mișcări, modul în care este executată. Elevul ar trebui să știe că
realizarea anumitor mișcări nu este doar un "capriciu" al
profesorului, ci o îndeplinire obiectivă a sarcinilor muncii de
realizare a scopului orelor de dans popular. Trebuie să le explicăm
că în arta dansului nu există niciun „plafon", că orice mișcare de
dans, un fragment, poate fi practicat și perfecționat la infinit. Dar, cu
toate acestea, este important ca perfecțiunea tehnicii de interpretare a
dansului să nu devină unicul scop în al lecțiilor de dans. Procesul de
învățare a dansului nu poate fi adus la repetarea mecanică a
mișcărilor de dans. Trebuie să ținem cont că însușirea unei sau altei
abilități trebuie să poarte un caracter artistic și creativ. Atunci,
ocupându-se cu coregrafia, tinerii elevi nu învață pur și simplu o
anumită cantitate de mișcare și dansuri, ci la fiecare oră vor învăța
un limbaj unic, expresiv al artei coregrafice, vor primi o imaginație
completă despre arta dansului popular în care sunt strâns legate între
ele muzica și plasticitatea [6].
Muzica și dansul sunt strâns legate între ele. Muzica conține
conținutul și caracterul oricărei montări de dans. Învățând arta
dansului, este necesar să studiem simultan și educația muzicală: să
învățăm a înțelege și a asculta muzică, să combinăm organic
mișcarea și muzica într-un întreg. Inițial, exercițiile ritmice sunt
reduse la lovirea bătăilor timpilor muzicali, apoi sarcina se complică,
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schimbând modelul ritmic al loviturilor. Efectuând mișcări ritmice,
putem adăuga un element al jocului, în care fetele se alternează cu
băieții, prima linie cu a doua, etc. Apoi, la lovituri, sunt adăugate
următoarele mișcări: tropăit triplet, rotațiile trunchiului, mișcări de
mâini, cap, umeri. De regulă, toate elementele exercițiilor ritmice
sunt combinate în mici schițe de dans. Copiilor le place foarte mult,
mai ales dacă adăugăm elemente de jocuri și de concurență.
Dezvoltarea creativității la copii la lecțiile de dans popular
este observată în procesul de realizare a mișcărilor după ritmul
musical. Unii fac sărituri înalte, încercând să „prindă un fluture",
alții, în liniște, „se târăsc prin iarbă". Unii îl privesc cu interes, iar
alții „îl eliberează cu un sentiment de împlinire" [3]. Activitatea
elevilor la lecțiile de dans popular este plină de diverse activități.
Copiii ascultă muzică, fac mișcări în ritmul cu sau fără muzică. Ei
trebuie să-și transforme fanteziile într-o imagine reală a dansului, să
imite mișcările animalelor sau să creeze un chip, caracter în dans.
Toate acestea, de la lecție la lecție, sunt prezentate în mișcări
de la simplu la compus. Imaginația copiilor nu are limită. Într-o
melodie rapidă și în mișcare ei văd și animăluțe mici, și oameni care
merg la muncă și râsul copiilor etc. Improvizând, copiii încearcă să
se miște așa cum le dictează muzica. Adesea, copiii folosesc acele
mișcări de dans pe care le-au învățat la lecții, alții inventează ceva
nou, ceva diferit. Așa cum ne demonstrează practica de lucru cu
elevii claselor primare, evidența particularităților lor psihologice de
vârstă este posibilă evidențierea direcției principale în activitatea
profesorului: atenția asupra educației senzoriale, dezvoltarea
muzicalității, coordonarea mișcărilor în dans, abilitatea de a naviga
în spațiu, formarea abilităților inițiale de dans. Unul dintre factorii
importanți de lucru la etapa inițială de învățare este utilizarea unui
minim de elemente de dans cu combinarea maxim posibilă ale
acestora. Studierea îndelungată, prelucrarea unei mici cantități a
materialului (mișcări) permite asimilarea lui calitativă, care, pe
viitor, va deveni o bază solidă a cunoștințelor. Varietatea
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combinațiilor de mișcări de dans popular creează senzația de ceva
nou și dezvoltă imaginația creativă a copiilor.
Astfel, scopul desfășurării lecțiilor de dans popular pentru
elevii claselor primare este dezvoltarea potențialului cognitiv, fizic,
artistic și estetic al individului, formarea și dezvoltarea creativității,
imaginației, limbajului în procesul studierii dansului popular.
Obiective a lecțiilor de dans popular pentru elevii claselor
primare:
 De învățare: formarea ideilor despre lume; cunoașterea
diversității culturii diferitelor popoare; învățarea elevilor să lucreze
cu literatură suplimentară; extinderea orizonturilor elevilor.
 Educaționale:
 Dezvoltarea gustului estetic (abilitatea de a vedea
frumusețea mișcării în dans).
 Formarea unui sentiment de colectivism.
 Educația calităților morale.
 Educația respectului pentru tradițiile și cultura neamului.
 De dezvoltare:
 Formarea abilităților de mișcare.
 Dezvoltarea unui sentiment de ritm.
 Formarea abilității de a asculta muzică și de a reflecta
natura muzicii în mișcare.
 Dezvoltarea fizică generală a elevilor.
 Dezvoltarea imaginației creative a copilului.
 Îmbunătățirea abilităților exprimării.
 Dezvoltarea discursului coerent al elevilor preșcolari.
Principiile de bază ale activității sunt:
 Orientarea la nevoia copilului de a simți și de a-și exprima
emoțiile prin dans.
 Realizarea necesității de mișcare a copilului.
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Crearea și menținerea unei atmosfere de creativitate în

clasă.
Urmărind aceste principii se determină particularitățile
desfășurării procesului educațional:
 Organizarea ocupațiilor în mod general sub formă de
jocuri (lecții non-standard). Nu este vorba de folosirea jocului, ca
mijloc de relaxare într-o lecție, ci de a vă asigura că întreaga lecție ca
un început al jocului.
 La copiii de vârstă școlară primară, percepția și gândirea
sunt în cea mai mare parte poartă un caracter concret tipic. Prin
urmare, dansul ar trebui să fie legat nu numai cu muzica, ci și cu
cuvântul artistic, desen, pantomimă.
 La fiecare lecție trebuie să fie organizate activitățile
creative în combinație cu munca fizică și psihică, în care copiii își
pot exprima impresiile, dispozițiile, sentimentele, atitudinea față de
ceva și unde pot fi aplicate cunoștințele dobândite în lecții.
 Comunicarea dintre profesor și copil ar trebui să se
desfășoare în postura de „personalitate – personalitate" [3].
Condițiile necesare pentru realizarea eficientă a lecției:
 comunicarea personală a profesorului cu copilul; prezența
unei săli special echipate;
 utilizarea pe scară largă a mijloacelor tehnice de învățare
(video, audio).
Sarcina principală a lecțiilor de dans popular nu este doar de
a le oferi copiilor cunoștințe, deprinderi, abilități, ci de a crea
condiții pentru însușirea lor liberă, utilizându-le în situații de
creativitate, adică de a dezvolta și de a îmbunătăți creativitatea
copiilor folosind diverse forme de interacțiune, în special sistemul de
sarcini creative.
Fiecare lecție, după structura sa, ar fi trebuit să fie tradițională.
Cu toate acestea, în conținutul orelor este necesar să se includă un
sistem de sarcini dezvoltatoare în scopul dezvoltării creativității
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copiilor pe baza următoarelor elemente: compunerea, interpretare,
improvizația la lecțiile de dans popular cu desfășurarea
conversațiilor, rapoartelor, desenelor cu imagini identificate.
Participarea copiilor la lecție este evaluată pe baza unor decizii
exprimate în mod corect; manifestarea activității pe tot parcursul
lecției; încrederea în interpretarea imaginilor artistice și de dans;
nivel de entuziasm pentru diferite forme de activitate coregrafică [3].
În așa fel, lecțiile de dans popular vizează dezvoltarea creativă
a elevilor claselor primare în contextul inițiativei libere, al
începutului artistic și al reflecției senzuale. Nu putem spune că o
trăsătură importantă a unui profesor în educația copiilor este
abilitatea de a analiza și de a ține cont de situația pedagogică, căile și
posibilitățile de corectare a greșelilor comise. Este important să
avem o intuiție psihologică, capacitatea de a simți situația. Această
abilitate a profesorului este de o importanță deosebită în utilizare
unor situații în scopuri educaționale, pentru crearea unei atmosfere
pozitive stabile în sala de clasă. Fiecare zi, fiecare ocupație, repetiție
sau concert contribuie la schimbarea intereselor și oportunităților
copiilor. Este imposibil să se renunțe la cele mai nesemnificative
caracteristici care se manifestă în procesul de învățare. Activitatea
copiilor în clasă într-o echipă coregrafică depinde de inițiativa
creatoare a profesorului, de dorința de a conduce elevii în a le
îmbunătăți performanțele și a le dezvolta starea spirituală sănătoasă.
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REFORMA CURRICULARĂ LA EDUCAȚIA FIZICĂ ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Constantin CIORBĂ, dr. hab., prof. univ.
Summary
In recent years the Republic of Moldova has carried out a
series of reforms in the field of education in all disciplines,
including the "physical education" discipline. Of all the stages of
education, the primary level is the one that requires more attention
from the specialists. Based on the above mentioned, a detailed
analysis of the process of studies in the discipline of "physical
education" was carried out in order to intervene with some
proposals to optimize the training process at the given level of
education at the level of primary education.
Actualmente se fac eforturi pentru a găsi noi căi şi modalităţi
operative de optimizare a procesului de învăţământ în cadrul tuturor
disciplinelor studiate în şcoală. Asistăm la asemenea încercări şi în
domeniul educaţiei fizice, atât în privinţa conţinutului acestei
activităţi ca obiect de învăţământ, cât şi în privinţa metodelor,
organizării şi desfăşurării ei.
Obiectivul general al educaţiei fizice şcolare constă în
formarea la elevi a interesului constant pentru participarea
independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice, precum şi formarea
deprinderilor de a duce un mod de viaţă sănătos, în care activitatea
motrică să ocupe un loc prioritar [1, 2, 3, 4, 5, 6].
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În literatura de specialitate [1, 2, 5, 6] sunt tratate mai multe
forme de organizare a educației fizice școlare, inclusiv și pentru
elevii claselor primare. Aici ne referim la multiplele forme existente
de organizare a educației fizice, care nu și-au epuizat pe departe
toate resursele pentru sporirea eficienței acesteia asupra
organismului copiilor.
Actul normativ principal ce stă la baza organizării educației
fizice la nivelul ciclului primar este curriculumul la disciplina dată,
unde, drept conceptul prioritar, constă in iniţierea şi ghidarea
permanentă a elevilor in scopul formării unui sistem bine corelat de
cunoştinţe, motivaţii, priceperi şi deprinderi de a utiliza sistematic,
conştient, in mod independent, mijloacele educaţiei fizice (exerciţiile
fizice, factorii naturali/igienici), precum şi de a duce un mod de viaţă
sănătos, atât în perioada şcolarizării, cât şi pe parcursul întregii vieţi.
Elevii, absolvind şcoala, trebuie să devină conştienţi de faptul că
sportul şi cultura fizică sunt mijloace eficiente in dezvoltarea fizică
armonioasă, profilaxia bolilor, fortificarea şi menţinerea sănătăţii,
obţinerea echilibrului psihofiziologic, perfecţionarea condiţiei fizice
etc. – componente/factori ce asigură longevitatea vieții umane.
În același document se menționează faptul că scopul prioritar
al procesului educaţional la Educaţia fizică în învăţământul primar
este antrenarea elevului in formarea incipientă de utilizare a
cunoştinţelor pentru fortificarea sănătăţii, călirea organismului,
sporirea capacităţii de efort fizic pentru dezvoltarea calităţilor
motrice. Nu pe ultimul loc se află formarea interesului şi necesităţii
de predare independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice, formarea
deprinderilor de a duce un mod de viaţă sănătos prin organizarea
activităţilor de integrare socială a elevilor din clasă.
Modalitatea de implementare a curriculumului de educaţie
fizică stipulează statutul cotei disciplinei şcolare și este prezentat in
Planul-cadru de învățământ. Educaţia fizică in sistemul de
învățământ primar este o componentă a educaţiei generale, care
utilizează exerciţiul fizic drept mijloc principal în vederea dezvoltării
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sănătăţii, competenţelor şcolare, deprinderilor motrice şi culturii
sănătăţii.
Curriculumul şcolar de educaţie fizică pentru învățământul
primar este inclus in Planul-cadru de învățământ ca disciplină de
studiu obligatorie şi reflectă concepţia care stă la baza reformei
sistemului de învățământ European şi din Republica Moldova și
urmăreşte realizarea următoarelor finalități:
 dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a
aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său
maxim;
 asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, cu caracter
profesional-aplicativ;
formarea sistemului necesităţii de practicare a culturii fizice şi
sportului pe parcursul întregii vieţi.
Realizarea cu succes a obiectivelor educației fizice în ciclul
primar va contribui substanțial la formarea personalității copilului
atât în plan educațional, cât și în plan motric. Anume în perioada
vârstei școlare mici, adică vârstele cuprinse între 6 și 12 ani, se
formează baza motrice a copiilor. Această perioadă a vârstei
coincide, în mare măsură, cu așa-zisele perioade senzitive de
dezvoltare a calităților motrice, adică, cele mai eficiente perioade ale
vieții pentru dezvoltarea unei sau altei calități motrice.
Principalul act normativ cum este curriculumul prevede și
formarea competențe specific la finele ciclului primar cum ar fi:
1. Cunoaşterea noţiunilor, cerinţelor şi legităţilor elementare
referitoare la educaţia fizică şi aplicarea acestora in practica
educaţională:
 competenţe cognitive generale;
 competenţe cognitive specifice.
2. Dezvoltarea competenţelor fizice de bază prin intermediul
exerciţiilor fizice:
 competenţe psihomotorice.
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3. Formarea calităţilor de personalitate, comportamentului
civilizat a deprinderilor comunicative şi de interacţiune socială:
 competenţe de atitudini.
Cu regret, în ultimii ani, în Republica Moldova s-au schimbat
multe lucruri ce țin de predarea educației fizice în învățământul
preuniversitar și, în mod special, la nivelul treptei primare. Spre
exemplu, au fost eliminate toate formele de evaluare a nivelului
pregătirii motrice a elevilor claselor primare, iar prin aceasta i-au
lipsit pe elevi de a fi motivați în practicarea exercițiului fizic.
Datorită acestui fapt, foarte puțini copii se mai înscriu în secțiile
sportive din afara școlii pentru a face sport de performanță, iar
existența pe scară exagerată a calculatoarelor și în general a
mijloacelor tehnice de instruire, a făcut să se reducă drastic volumul
de activități motrice ale copiilor de toate vârstele.
În prezent, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vine cu
un vast program de reformare a întregului sistem educațional din
Republica Moldova la toate disciplinele, inclusiv și la disciplina
„Educație fizică‖. În acest sens, a fost demarat un proiect, care pentru
început se va preocupa de analiza conținutului curricular pe
discipline la nivelul ciclului primar. Totodată, rezultatele înregistrate
vor fi comparate cu conținuturile curriculumurilor pe discipline a
parte din țările post sovietice, precum și din țările europene.
Astfel, analizând curriculumul la disciplina „Educație fizică‖
pentru ciclul primar din Republica Moldova (tabelul 1), observăm că
pentru educația fizică sunt alocate doar două ore săptămânal, acestea
fiind desfășurate sub formă de lecții obligatorii în orar. Deși în actele
normative existente sunt prevăzute și alte forme de organizare a
educației fizice la nivelul ciclului primar, acestea foarte rar sunt
aplicate, reieșind din simplul motiv că, cadrul didactic nu este
motivat în acest sens și bine înțeles, nu se va preocupa de practicarea
acestor forme extracurriculare.
Dacă e să comparăm volumul de ore alocat acestei discipline
în statele post sovietice, unde am analizat așa țări ca Federația Rusă,
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Ucraina și Belarus, acestea fiind cele mai dezvoltate țări la capitolul
dat, vom observa că doar Ucraina se limitează la acele două ore
obligatorii incluse în orarul lecțiilor obligatorii. Federația Rusă și
Belarus au trecut la trei ore obligatorii introduse în orarul lecțiilor
obligatorii
Analizând situația la capitolul dat în țările din Uniunea
Europeană, se observă că numărul de ore alocat educației fizice la
nivelul ciclului primar diferă de la țară la țară. Astfel, cel mai mare
volum de ore alocate educației fizice în ciclul primar îi revine
Ungariei, care prevede cinci ore săptămânale pentru disciplina dată.
Câte trei ore săptămânale la disciplina dată sunt orientate în așa țări
ca: Polonia, Lituania, Franța, Austria, Bulgaria.
Tabelul 1. Numărul de ore săptămânale și formale de practicare a
acestora la disciplina „Educația fizică”
Nr.
Or.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

nr. ore
În orar
săptămânal
obligatoriu
Țările post sovietice
2
R. Moldova

Federația Rusă
3

Ucraina
2

Belarusi
3

Țările din Uniunea Europeană
Ungaria
5

România
2

Belgia
2

Italia
2
Olanda
2
Polonia
3
Portugalia
2
Elveția
2
Lituania
3
Franța
3
Finlanda
2
Austria
3
ȚARA
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Sub alte
forme










17.
18.

Norvegia
Bulgaria

2
3

-




Din tabelul de mai sus se observă clar că destul de mult diferă
formele de organizare a educației fizice la nivelul treptei primare.
Așa, spre exemplu, toate țările din fosta Uniune Sovietică, lecția
obligator introdusă în orar, a fost și rămâne până în prezent. În
același timp, dintre țările uniunii europene doar trei state (Ungaria,
România și Belgia) se limitează la doar orele din orar, acestea fiind
obligatorii. În rest, toate țările desfășoară activitățile sportive sub alte
forme, fie antrenamente sportive la diferite cluburi specializate, fie
secții sportive în a doua jumătate a zilei, concursuri în zilele de
odihnă și multe altele.
Este demonstrate faptul că doar două ore pe săptămână nu pot
satisface necesitățile motrice ale elevilor, în cazul nostru, din ciclul
primar, motiv pentru care se propune sporirea atât a volumului de ore
săptămânale pentru practicarea exercițiului fizic, cât și sporirea
considerabilă a formelor de practicare a exercițiului fizic. Acest lucru
urmează să fie propus de experții naționali la momentul realizării
noului concept curricular pentru elevii claselor primare.
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DISTINCȚIA DINTRE PERSUASIUNE ȘI MANIPULARE –
DIMENSIUNE IMPORTANTĂ ÎN EDUCAȚIA
NONCONFLICTUALĂ
Ecaterina ȚĂRNĂ, dr., conf. univ.
Summary
It seems obvious to communicate, persuading someone to do
something, but during the interaction it is more and more difficult to
manage conflict situations, listening to someone without passing
judgments, persuading them to express their emotions and share their
feelings. In particular, communicating necessarily involves
intervening in order to change the state of affairs for the other (even if
it's just his information) and to act on others (that is, on his system of
representations). The concepts of persuasion, manipulation and
conflict have been studied over time from various perspectives, which
has led to a significant development and will be referred to in this
article.
Numeroasele încercări de definire a conceptelor de
persuasiune și manipulare au implicat diverse nuanțe și conotații,
fiind importante atât în cunoașterea eficienței comunicării, cât și în
conflictologie. Potrivit DEX-lui, persuasiunea (de la latinescul
persuader – a sfătui eficient, a convinge) este acțiunea, darul sau
puterea de a convinge pe cineva să creadă, să gândească sau să facă
un anumit lucru, iar manipularea este o influențare a opiniei publice
printr-un ansamblu de mijloace (presă, radio etc.) prin care, fără a se
apela la constrângeri, se impun acesteia anumite comportamente.
Așadar, trebuie să facem o distincție dintre noțiunile persuasiune și
manipulare, care deseori sunt utilizate greșit. Conform Dicționarului
de Comunicare Negociere și Mediere [3 p. 110], persuasiunea este o
activitate de influențare a atitudinilor și comportamentelor unor
persoane, în vederea producerii acelor schimbări care sunt
concordante cu scopurile sau interesele agentului inițiator (persoană,
grup, instituție, organizație) și se realizează în condițiile în care se
ține cont de caracteristicile de receptivitate și reactivitate ale
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persoanelor influențate, iar manipularea este o acțiune ce determină
un actor social (persoană, grup, colectivitate) să gândească și să
acționeze într-un mod compatibil cu interesele inițiatorului și nu cu
interesele sale, prin utilizarea unor tehnici de persuasiune care
distorsionează intenționat adevărul, lăsând însă impresia libertății de
gândire și decizie. După cum observăm, spre deosebire de influența
de tipul convingerii raționale, prin manipulare nu se urmărește
înțelegerea corectă și profundă a situației, ci inculcarea unei
înțelegeri convenabile emițătorului. În astfel de cazuri se recurge la
inducerea în eroare cu argumente falsificate, făcând apel la emoțiile
interlocutorului, iar intențiile reale ale emițătorului nu sunt sesizate
de receptor.
În opinia lui P. Popescu-Neveanu [7, p. 537], persuasiunea
ține de acțiunea prin care o persoană este determinată de către alta să
creadă sau să efectueze un anumit lucru și în acest scop este necesară
cunoașterea exactă a dorințelor, mobilurilor sistării de spirit a celui
supus acțiunii de constrângere prin comunicare. Cu siguranță,
comunicarea este întotdeauna o tentativă de a influența, de a
convinge pe alții, iar una dintre caracteristicile ei este aceea de a
produce efecte, urmărind să-l determine pe celălalt să creadă, să
gândească sau să acționeze conform convingerilor celeilalte persoane
care participă la comunicare. Parafrazând-o pe autoarea R. Râșcanu
[8, p. 54], vom preciza că, dacă dorim să pătrundem în interrelațiile
umane pentru a înțelege scopul, mijloacele, felurile comunicării
interpersonale, trebuie să ne simțim datori să înțelegem și să urmărim
radiografia relațiilor interpersonale, cu regulile lor, cu exemplificări
pentru o posibilă acceptare a conduitelor umane. Prin urmare, alături
de aspectele procesuale și comportamentale prin care se
caracterizează actul comunicării, trebuie menționat și rolul educației
nonconflictuale. În viziunea noastră, la etapa actuală înțelegem mai
bine ca oricând că trăim într-o lume a diversității și disparității, iar
educația nonconflictuală a fost foarte rar sau deloc introdusă în
cadrul programului curricular standard al educației, ca disciplină
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academică. Acest aspect este cu atât mai important de menționat,
atunci când este conștientizată adevărata dorință de a convinge
interlocutorul. Astfel, convingerile sunt anumite „adevăruri‖
subiective, sub forma percepțiilor, care determină comportamentul
cotidian al nostru, fiind în același timp difuzate către ceilalți cu
scopul de a le influența comportamentul și a-i determina să se
conformeze. În acest sens, este important să reținem că influența este
un mijloc simbolic de persuasiune: ea determină decizia celuilalt de a
acționa într-un anumit fel pentru că simte că acesta este un lucru bun
pentru el, și nu pentru că prin nonconformare și-ar încălca anumite
obligații.

Figura 1. Analiza comportamentului (adaptare după A. Parsons)
Desigur, convingerea este o cale persuasivă prin care
interlocutorul recunoaște că argumentele și soluțiile celuilalt sunt
bune și pentru el și este gata să le folosească din proprie inițiativă.
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Așadar, este important să depășim stările de criză și conflict pe calea
obținerii acordului prin convingere. În literatura de specialitate
selectată pentru această publicație sunt propuse diverse sfaturi pentru
arta convingerii; acestea au o valoare instrumentală oferind
posibilități de valorificare a procesului de persuasiune și formând un
patrimoniu comun al științelor comunicării. Este recunoscut faptul că
arta de a convinge ia în considerare:1) analiza gradului de implicare
a auditoriului; 2) folosirea credibilității; 3) construirea unei baze
comune; 4) repetare și accentuare; 5) folosirea emoțiilor etc. Desigur,
faptul că vorbitorul influențează personal orice proces de comunicare
este un lucru deosebit, pentru că poate să-și expună ideile, să-și
exprime sentimentele, să aibă anumite reacții, răspunsuri pe care le
va exterioriza la momentul potrivit, să efectueze o acțiune, să adopte
o decizie etc. În acest fel, este lesne de înțeles că atât emițătorul, cât
și receptorul urmăresc un anumit scop: să atingă anumite obiective și
să evite situațiile conflictuale. În special, conflictul este perceput ca o
ciocnire de interese, o ruptură, o luptă care face parte din viața
noastră. Prin urmare, interesul propriu, care determină
comportamentul fiecărei persoane, face ca aceasta să reacționeze în
funcție de educație, trebuințe, nevoi și motivații personale. Pentru a
le rezolva, interlocutorii intră în relații, uneori încordate,
contradictorii sau conflictuale. Majoritatea specialiștilor susțin că un
conflict parcurge următoarele etape importante:






starea tensionată – există toate condițiile necesare
declanșăriiconflictelor, fără ca acestea să fie încă sesizate;
recunoașterea stării conflictuale – de către cei implicați în
conflict sau de către alte persoane din afara grupului sau
persoanelor implicate;
accentuarea stării conflictuale – constă în acumularea stării
tensionale;
declanșarea conflictului – în acest stadiu conflictul este
vizibil chiar și pentru cei neimplicați direct în el.
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Generalizând diverse cercetări consacrate managementului
conflictelor, vom analiza opinia autoarei Ana Stoica-Constantin [9],
care consideră că situațiile conflictuale apar spontan, dar mai ales
atunci când încrederea între ambele părți este scăzută. După cum am
mai menționat, o dimensiune importantă în educația nonconflictuală
este distincția dintre persuasiune și manipulare, dar și promovarea
unui climat favorabil pentru convingerea interlocutorului. Această
dimensiune trebuie să asigure implicarea interlocutorilor în procesul
comunicării. Prin urmare, principalul scop al persuasiunii este de a
aplana conflictul și nu a forța sau impune punctul de vedere prin
manipulare. Firește, a-l influința înseamnă a-l determina pe
interlocutor să se conformeze voluntar și să devină eficient, convins
în acțiuni, iar ideea de succes este inclusă în conceptul de
persuasiune. De exemplu, nu are niciun sens să spunem: „L-am
convins, dar nu a înțeles‖. Putem spune: „Am încercat să-l conving,
însă n-am reușit‖. Când spunem „l-am convins‖ înseamnă că l-am
influențat.
În general, obiceiul de a utiliza cuvintele pentru „a face răul să
pară bun‖ vine încă din Antichitate și se utilizează cu succes în zilele
noastre prin cuvinte cu sens dublu (limbaj ambiguu sau evaziv) sau
prin eufemisme (termeni inofensivi care îi înlocuiesc pe cei
ofensatori). De exemplu, angajații nu mai sunt concediați și nici dați
afară, ci organizația intră în proces de reorganizare, renovare etc.
În opinia lui S. Duck [4], instrumentul de bază în
manipularea realității este manipularea cuvintelor. Astfel, dacă puteți
controla înțelesul cuvintelor, puteți controla și oamenii care trebuie
să utilizeze cuvintele. Sesizăm, în același timp, că există o
multitudine de tehnici și numeroase situații de manipulare, extrem de
diferite și variate, precum și faptul că manipularea deține ponderea
cea mai ridicată în cadrul sondajelor și activităților electorale pe care
le utilizează în mod obișnuit politicienii prin mass-media. În această
ordine de idei, A. Bondrea ne îndeamnă să analizăm amănunțit și să
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descifrăm manipularea prin intermediul sondajelor după următoarele
întrebări [2]:
1. Cine a efectuat sondajul?
2. Cine a plătit sondajul și în ce scop a fost realizat?
3. Câți oameni au fost intervievați în sondaj?
4. Cum au fost selectați respondenții?
5. În ce perioadă a fost efectuat sondajul?
6. Ce întrebări le-au fost puse subiecților?
7. Sunt rezultatele acestui sondaj concordante cu cele din alte
sondaje?
8. A fost sau nu realizat un sondaj doar din dorința de a
manipula?
9. A fost un exit-poll valid?

Așadar, majoritatea dintre noi ne-am obișnuit să vedem cum,
la o întrebare stânjenitoare, politicienii obișnuiesc să dea un răspuns
privitor la alt subiect, manipulând astfel conținutul verbal al
comunicării. De exemplu, unii politicieni știu să manipuleze pauzele
și ritmul conversației de o asemenea manieră încât cei care doresc să
intervină, întrerupând cursul discuției, vor apărea drept niște
persoanene politicoase. Aceiași politicieni stăpânesc o retorică
capabilă să prezinte argumentele verbale într-un mod atractiv.
Bineînțeles, viteza vorbirii presupune și persuasiune – vorbirea
rapidă este mai persuasivă decât cea lentă. Optimul persuasiv este de
200–280 de cuvinte pe minut, înțelegerea va fi de 90 %, peste 300,
mesajul va fi receptat global. Nu este necesar să economisiți prin
„înghițirea‖ unor silabe. De exemplu, unii studenți spun „proful de
fizică, proful de mate‖ nu pentru a brava, ci pentru a economisi timp
în comunicarea informală. Nu este nimic rău, dar dacă veți folosi
acest procedeu de sporire a ritmului vorbirii prin „înghițirea‖
silabelor în comunicarea formală (într-un cadru oficial), veți
transmite nu numai informația, ci și faptul că nu apreciați corect
situația concretă sau că nu respectați normele de politețe. În special,
potrivit autorilor N. Hayes, S. Orrell [6, p. 322], una dintre metodele
utilizate în acest caz este „regula celor trei‖, în care exemplele sunt
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în număr de trei ca în cazurile următoare: „Vom îmbunătăți educația,
condițiile de locuit și starea mediului‖ sau „Scopurile noastre sunt
dreptatea, egalitatea și bunăstarea‖. Aceste strategii verbale sunt
gândite pentru a suna bine și pentru a fi fixate în mintea cetățeanului.
Datorită divergențelor de interese, recurgerea la manipularea prin
sugestii devine tot mai frecventă în societatea actuală, astfel,
manipularea fiind un instrument mai puternic decât utilizarea forței.
În special, manipularea prin sugestii a individului se realizează
făcând apel la emoțiile sale, cunoscându-i expectanțele sociale,
sentimentele de vinovăție față de anumite lucruri, dorințele sale
intime. Cunoscând toate acestea, celui care manipulează îi este ușor
să „implanteze‖ mesajul fără ca cel manipulat să conștientizeze acest
lucru. Din literatura cercetată de noi, vom remarca unele dintre
multiplele modalități considerate eficiente în rezistența la
manipulare:









evitați să vă deschideți sufletul în fața oricui și nu vorbiți despre
treburile dumneavoastră unor persoane străine;
nu vă exprimați dorințele interne, trăirile, punctele vulnerabile
unor cunoștințe întâmplătoare;
aplicați antrenamentul personal în desensibilizarea de anxietate
și reacții fobice;
recurgeți la reconstrucția și întărirea Eului prin autosugestii,
prin diverse mesaje cum ar fi : „sunt puternic!”, „am o putere
de muncă extraordinară!”, „nu am nevoie de ajutorul altora în
rezolvarea acestei probleme”;
exersați în păstrarea calmului și a „gândirii la rece”;
nu vă lăsați pradă lăcomiei și satisfacerii orgoliului personal;
acceptând schimbul de idei, trebuie să analizați logic opiniile sau
concepțiile ce nu coincid cu ale dumneavoastră

Așadar, prin distincția dintre persuasiune și manipulare,
trebuie să înțelegem și sporirea conștientizării noastre față de
tertipurile celor ce ne-ar putea manipula, or, informațiile propuse ne
pot proteja de intențiile celor lipsiți de scrupule, de responsabilitatea
morală și profesională.
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Autorii J. Beauvois și R. Ghiglione [1, p. 22] analizează
următoarele tehnici eficiente de manipulare:
 amorsarea – constă în a spune adevărul pe jumătate și
perseverarea într-o primă decizie atunci când persoana
„amorsată’’ ia o a doua decizie, de data aceasta, în perfectă
cunoștință de cauză. Se poate vorbi de manipulare pentru că, în
toate cazurile, decizia finală ar fi fost cu totul alta dacă cel
manipulat ar fi primit de la început informații complete și care,
eventual, l-ar face să refuze;
 piciorul-în-ușă – constă în faptul că se începe cu o cerere mică,
prin care se „sparge gheața‖ și se obține o minimă implicare,
după care se prezintă o cerere mult mai mare, iar adevărata
valoare a tehnicii de manipulare poate fi percepută prin înțeleptul
proverb: „Dă cuiva un deget și-ți ia toată mâna‖. Astfel, se obține
de la un subiect un comportament preparatoriu neproblematic și
puțin costisitor, evident, într-un cadru de liberă alegere și în
împrejurări care facilitează angajamentul. Acest comportament
odată obținut, o cerere este adresată explicit subiectului,
invitându-l să emită o nouă conduită, de data aceasta mai
costisitoare și pe care n-ar fi realizat-o spontan decât cu puține
șanse;
 ușa-în-nas – formularea unei cereri prea mari la început, ca să fie
acceptată înainte de a formula cererea care vizează
comportamentul așteptat, o cerere importantă și care ar fi avut
șanse altfel să fie refuzată. De exemplu, pentru a obține o
majorare de 50% la transport, se anunță o majorare de 80%
(majorare exagerată, dar care nu reprezintă dorința inițială).
Bineînțeles, cetățenii se revoltă și protestează, după care se
anunță majorarea de 50%, lăsând impresia unor concesii și
înțelegeri din partea responsabililor [10, p. 347].
Pentru a pune în evidență necesitatea cunoașterii distincției
dintre persuasiune și manipulare, ca dimensiune importantă în
educația nonconflictuală, generalizăm explicația propusă de autorii
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C. Zamfir și L. Vlăsceanu [11, p. 423], care identifică persuasiunea
drept o activitate de convingere bazată pe o astfel de organizare a
influențelor încât să ducă la adoptarea personală a schimbării
așteptate, fiind opusul impunerii sau forțării unei opțiuni. Evident,
persuasiunea se realizează prin convingere, prezentând argumente
logice și cu legături între evenimente. În acest sens, sunt
recomandate anumite tehnici de persuasiune care presupun
următoarele cerințe:
 să respectați consecutivitatea („Astfel, așadar, încât, prin
urmare etc.”) și cauzalitatea („Fiindcă, deoarece,
întrucât etc.”);
 să lansați clar anumite provocări și să formulați
concluzii generalizatoare la anumite intervale ale
discursului;
 să prezentați exemple care vorbesc de la sine și să
profitați de afirmații ce nu pot fi contrazise („trebuie să
recunoaștem că...”);
 să
prezentați
opinii
controversate,
lansând
contraargumente solide și să evitați afirmații cu caracter
definitiv („pe viitor...”);
După cum am menționat, persuasiunea se realizează prin
convingere și în timp, utilizând argumente logice, legături între
evenimente cognitive, iar în opoziție, manipularea ține de un stimul
forțat (poate fi și complex), lipsit de libertatea alegerii conștiente, de
analiza atentă și rațională a individului manipulat.
În concluzie, există numeroase lucrări cu referință la
conceptele enunțate anterior, pe unele le-am discutat în acest demers,
de unde deducem că anume manipularea și persuasiunea se supun
unui determinism situat dincolo de conștiință în domeniul
subconștient, însă, în mare parte, în cel inconștient, iar prin acestea
se poate favoriza nu numai o decizie politică, dar, în anumite
condiții, se poate manipula întreaga societate, având repercusiuni
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serioase asupra educației, conștiinței individuale, stabilității sociale
etc. Sintetizând ideile expuse, menționăm că societățile aflate în
permanentă schimbare, cum este și R. Moldova, sunt cele mai
vulnerabile la fenomenul manipulării. Prin urmare, elevul sau
studentul care este lipsit de informații utile în distincția dintre
persuasiune și manipulare ca dimensiune importantă în educația
nonconflictuală va fi expus manipulărilor și va fi dependent de
prejudecățile, opiniile celor din jur și, dimpotrivă, cunoscând aceste
informații, având o imagine mai exactă asupra realității sociale și a
instituțiilor media, în baza formării pe care o obține, în primul rând
prin organizarea educației nonconflictuale, el va putea examina cu
discernământ critic, de exemplu, activitatea diverselor autorități
publice care recurg la influență, la schimbarea de atitudini prin
manipulare.
Bibliografie
1. Beauvois, J., Ghiglione, R., L’homme et son language, PUF,
Paris, 1981.
2. Bondrea, A., Sociologia opiniei publice şi a mass-media, Editura
„România de Mâine‖, București, 2007.
3. Botezat, E., Dobrescu, E., Dicționar de comunicare, negociere și
mediere, C.H. Beck, București, 2007.
4. Duck, S., Relaţiile interpersonale: a gândi, a simţi, a interacţiona,
Editura Polirom, Iași, 2000.
5. Gass, R. H., Seiter, J. S., Manual de persuasiune, Editura Polirom,
Iași, 2009.
6. Hayes, N., Orrell, S., Introducere în psihologie, BIC ALL,
București, 2007.
7. Popescu-Neveanu, P., Dicţionar de psihologie, Editura Albatros,
Bucureşti, 1987.
8. Rășcanu, R., Psihologie și comunicare, Editura Universităţii,
București, 2002.
9. Stoica-Constantin, A., Conflictul interpersonal, Editura Polirom,
Iași, 2004.

173

10. Țărnă, E., Bazele comunicării. Curs universitar, Prut
Internațional, Chișinău, 2017.
11. Zamfir, C., Vlăsceanu, L., Dicţionar de sociologie, Babel,
București, 1998.
UNELE REPERE TEORETICO-APLICATIVE PRIVIND
FORMAREA GÂNDIRII SOCIALE ȘI A
COMOPRTAMENTULUI PROSOCIAL LA STUDENȚII
PEDAGOGI
Larisa CUZNEȚOV, dr. hab., prof. univ
Summary
The study offers the opportunity to understand the theoretical
and applicative aspects of the formation of positive social thinking
and prosocial behavior at students of pedagogical universities. The
author investigated this problem and developed, tested and validated
six strategies that ensure the formation of a successful specialist of
pedagogical sciences. Proposed strategies: The strategy of selfreporting and social reporting; The strategy of creating emotional
well-being and building better relationships with oneself and others;
The strategy of focusing on values of constructivist perspective and
on social knowledge in the field of auto/education and auto/training,
in the field of educational process; Strategy focusing on values that
identify us personally, professionally and socially; The strategy of
establishing and pursuing consistently the right goals and the
strategy of building and strengthening positive feelings. At the same
time, the study contains a number of methods, the exploration of
which will ensure the valorisation of the exposed strategies.
Problema abordată de noi în studiul vizat reprezintă un aspect
foarte important, deoarece studenții pedagogi sunt specialiștii care,
prin felul lor de a fi și a activa, trebuie să manifeste permanent și
stabil un tip de gândire socială pozitivă și un comportament
prosocial. În acest context vom încerca să determinăm unele repere
teoretice privind formarea gândirii sociale și a comoprtamentului
prosocial la studenții pedagogi, apelând la științele educației și
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anume la: psihologia socială psihologia pozitivă, pedagogie, etică și
filosofia educației. Așadar, mai întâi, vom menționa necesitatea
dezvoltării celor două tipuri de cunoaștere, cea științifică, care se va
dezvolta pe parcursul studiilor universitare (studierea variatelor
discipline fundamentale și de specialitate etc.) și cea realizată prin și
în cadrul formării simțului comun, în procesul intercomunicării și
relaționării personale și colective cu colegii grupului studențesc din
care fac parte; cu cadrele didactice universitare, cu cele din
instituțiile de învățământ, în care se realizează stagiul de practică
profesională, inclusiv cu multiple persoane din cadrul comunității
(mai cu seamă, cu cele ce manifestă o poziție civică social-activă,
prosocială etc.).
Evident că o analiză simplă a comportamentului prosocial a
persoanei permite să stabilim încă doi factori, care influențează direct
formarea gândirii pozitive. Aceștea sunt: familia/modelul parental și
mass-media/emisiunile TV, radiofonice; presa periodică, informațiile
dobândite din Internet etc. Cu siguranță că formarea gândirii sociale
este strâns legată de cultivarea comportamentului social. În esență,
ipotetic, toți oamenii din societate ar trebui să manifeste gândire și
comportament social pozitiv. Cu atât mai mult, specialiștii din
domeniul educației și instruirii, care comunică și interrelaționează cu
generația în curs de dezvoltare/copii, preadolescenți, adolescenții și
tineri, care, încă își formează activ cognițiile, atitudinile și
comportamentele. În acest sens, menționăm importanța corelării
cunoașterii științifice (rațională, logică, comprehensivă, ce implică
caracterul cognitiv, analitic, de generalitate și universalitate etc.) cu
posibilitățile și specificul cunoașterii prin intermediul simțului
comun, care are caracter naiv, cultural, dialogat, comunitar, ce se
transmite prin limbă, limbaj, activități comune, obiceiuri, folclor,
tradiții. Astfel, observăm că atât cunoașterea științifică cât și cea ce
se realizează prin intermediul simțului comun urmăresc același scop,
ele coexistă și se completează, nu sunt antinomice, uneori chiar
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interpătrund și glisează una în cealaltă, subliniază cercetătoarea
Markova I. [5].
Întrucât, competența și inteligența, dezvoltarea cunoașterii
științifice a studenților pedagogi, a viitorilor specialiști din domeniul
educației și instruirii, sunt permanent în vizorul cadrelor didactice
universitare, rămâne să stimulăm, pe toate căile posibile, formarea
gândirii sociale pozitive și a comportamentului prosocial. Dacă nu ne
reușește să facem acest lucru, nu vom fi în stare să avem pedagogi
motivați, optimiști, sănătoși și fericiți, specialiști ce posedă
comportament epistemic profesionist, despre care vorbea, încă la
începutul secolului trecut Mehedinți S. (1939); relativ recent vorbeau
Dogan M., Pahre R. (1993) și Mândâcanu Virgil (2010-2014) în
contextul pedagogiei postmoderne. Acești reputați cercetători au
prefigurat un tablou amplu al trăsăturilor profesionistului în
domeniul educației. Conform viziunii acestora, pedagogul trebuie să
fie un profesionist erudit, unul creator, savant/cercetător și expert
[3; 6] al propriei activități și a activităților colegilor, ale altor
persoane notorii din domeniul educației, ceea ce ar asigura
dezvoltarea cunoașterii științifice, a simțului comun, a gândirii
sociale pozitive și a comportamentului prosocial. În acest sens, să
reținem că simțul comun al studentului pedagog, gândirea și
comportamentul social pozitiv încorporează esența și caracteristicile
contextului social, dar și a celui profesional, modurile de transmitere
a experienței sociale și pedagogice, tezaurul cultural și cel al
științelor educației. Anume acest moment important reflectă
chintesența procesului de instruire a studenților pedagogi, indiferent
de facultate și de specialitatea aleasă. Plecând de la cognițiile sociale,
valorile universale, cele naționale, cele pedagogice și asumpțiile
cercetătorilor din domeniul psihologiei pozitive [7] și desigur că de
la experiența pedagogică proprie, am creionat și valorificat câteva
strategii de formare a gândirii sociale pozitive și a comportamentului
prosocial la studenții pedagogi. Acestea au fost formulate astfel:

176

- Strategia raportării la sine și la altul social, permite
studentului pedagog să se înțeleagă mai bine pe sine și pe celălalt,
inclusiv pe potențialii discipoli și părinții acestora.
- Strategia creării bunăstării emoționale și a construirii unor
relații mai bune cu sine și cu ceilalți, care presupune dezvoltarea
culturii emoționale prin valorificarea gândirii și a principiilor
psihologiei pozitive.
- Strategia valorificării perspectivei constructiviste și a
cogniției sociale în domeniul auto/educației și auto/instruirii, în
domeniul procesului de învățământ.
- Strategia axării pe valorile care ne identifică din punct de
vedere personal, profesional și social, care asigură construirea
reputației, a imaginii persoanei, optimismului și a motivației pentru
și în profesie, inclusiv, a motivației sociale.
- Strategia stabilirii și urmării consecvente a scopurilor
potrivite, care asigură descoperirea punctelor sale forte, valorificarea
lor optimă, dezvoltarea autenticității, a gândirii pozitive și
îmbunătățirii eficienței personale în cadrul familial, profesional și
social [1; 2; 4; 7].
- Strategia construirii și consolidării sentimentelor pozitive,
care, de fapt, practicată sistematic ne ajută să abordăm emoțiile ca
resursă pozitivă constantă, să devenim mult mai prezent social și
profesional, să fortificăm plăcerea de durată de la tot ce este și
înseamnă viață, profesie, societate.
Fiecare strategie se completează reciproc și interacționează.
Toate, împreună, formează gândirea pozitivă și comportamentul
prosocial al studentului pedagog (și nu numai) cu condiția
cunoașterii esenței lor, a practicării și exersării lor sistematice prin
intermediul metodelor de: analiză, introspecție, sinteză, lectură,
întreținere a unui dialog interior, spiritualizare, autoactualizare,
re/construire permanentă a acțiunii și conduitei morale.
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MANAGEMENTUL ANTROPOCENTRIC AL CLASEI DE
ELEVI: PERSPECTIVE DE ABORDARE ȘI OPTIM
PSIHOPEDAGOGIC
Carolina CALARAȘ, dr., conf. univ.
Summary
The article contains an insight into the essence, principles and
methods of the anthropocentric management of the student class. The
author highlights the results of a survey on class leaders. Based on
this, the objectives, contents and strategies that can be used in the
anthropocentric type of management of the pupils class have been
elaborated.
Eficienţa actului educativ reprezintă rezultatul interacţiunii
tuturor factorilor şi condiţiilor ce participă la desfăşurarea lui. Rolul
fundamental al dirigintelui constă în coordonarea şi asigurarea
unităţii tuturor influenţelor educative ce se exercită de către membrii
colectivului pedagogic şi de către toţi factorii educativi antrenaţi în
acest proces complex. Activitatea de coordonare realizată de
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diriginte se concretizează prin organizarea unui ansamblu de acţiuni
educative de completare, valorificare şi sinteză a influenţelor
educative, care s-au exercitat atât în cadrul instituţiei de învăţământ,
cât şi în afara ei.
Exercitarea acestui rol presupune realizarea următoarelor
obiective:
 cunoaşterea personalităţii elevilor şi orientarea lor în
dobândirea conştiinţei de sine;
 formarea unui comportament civilizat prin cultivarea moralspirituală a elevilor;
 asigurarea succesului la învăţătură a elevilor şi orientarea lor
spre autoeducaţie;
 formarea colectivului de elevi şi consolidarea sintalităţii
acestuia;
 colaborarea cu părinţii în vederea eficientizării educaţiei
familiale;
 colaborarea cu administraţia instituţiei, elevii și părinții în
vederea construirii carierei școlare și a orientării profesionale.
Obiectivele nominalizate şi perspectiva valorificării
conţinuturilor generale ale activităţii de formare/dezvoltare morală,
intelectuală, tehnologică, estetică, psihofizică a personalităţii elevului
demonstrează importanţa formării profesionale iniţiale şi continue a
cadrului didactic în calitate de diriginte/manager al actului educativ
prin prisma principiilor educaţiei permanente [4].
Rezultatele acţiunii/actului educativ, preconizate prin
realizarea scopurilor şi obiectivelor proiectate de profesoruldiriginte, necesită o analiză profundă. Anume aici un rol esenţial îl
are perspectiva analitică bazată pe reflexivitatea şi hermeneutica
pedagogică, care, de fapt, vine să asigure feedback-ul componentelor
esenţiale ale actului educativ, ceea ce va asigura corecţia, corelarea,
proiectarea acţiunilor pe niveluri în diverse contexte. Aceasta
desemnează un instrument pedagogic, la prima vedere, abstract, dar
179

foarte important, care include competența profesională a dirigintelui;
viziunea clară și adecvată asupra personalității elevului; Fișa de
caracterizare psihopedagogică a elevului (ce se completează
permanent de diriginte), notițele, realizate pe marginea carierei
școlare a acestuia. În esență, acțiunile axate pe observarea și
stimularea dezvoltării și formării personalității elevului are caracter
antropocentric. Dacă analizăm ce oferă concepţia managementului
antropocentric cu privire la dirijarea actului educativ, constatăm
evidenţierea posibilitatea reliefării următoarelor poziţii-cheie ale
managementului antropocentric, care sunt:
 reorientarea către om şi apoi spre activităţile acestuia;
 omul se consideră valoare supremă;
 restructurarea democratică a organizaţiilor pe principii
umane prin modele de negociere/tranzacţie a componentelor;
 libertatea exprimării/asigurarea dreptului egal de a practica
un discurs, un comportament sau altul;
 managementul competenţelor centrat pe om, pe valorizarea şi
valorificarea acestora;
 umanizarea conducerii prin luarea în consideraţie a
particularităţilor individuale ale fiecărui participant la procesul
pedagogic;
 crearea condiţiilor pentru promovarea şi dezvoltarea
capacităţilor individuale;
 implementarea conducerii în baza respectului, încrederii în
om, acceptării personalităţii, colaborării, individualizării, promovării
optimismului, încrederii în sine şi în ceilalţi [2; 3; 4; 6].
Reforma învăţământului în Republica Moldova a antrenat
restructurarea managerială la toate nivelurile procesului educaţional.
Trecerea de la pedagogia restrictivă, autoritară, la pedagogia
umanistă, axată pe respectarea individualităţii şi a drepturilor
copilului necesită o reconsiderare şi optimizare a managementului
educaţional, tranformându-l în unul de tp antropocentric. Abordat ca
sistem şi pârghie de creare a condiţiilor optime pentru asigurarea
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manifestărilor potenţialului creativ uman, managementul
educaţional ocupă un loc central în organizarea şi monitorizarea
eficientă a activităţii desfăşurate în unitatea de învăţămînt [4].
Amploarea schimbărilor din cadrul societăţii şi a învăţămîntului
constituie o provocare cu referire la restructurarea managementului
educaţional în general şi a managementului clasei de elevi, în special.
Profesorii-diriginţi reprezintă agenţii cei mai eficienţi ai
transformărilor educative şi actorii cei mai influenţi a schimbărilor
comportamentale ale elevilor. În această ordine de idei, funcţia
esenţială a dirigintelui se reliefează prin organizarea şi desfăşurarea
unui ansamblu de activităţi cu caracter educativ, ce asigură
valorificarea şi completarea influenţelor care parvin din cadrul
formal, nonformal şi informal. În acest sens, demersul educaţional
modern, posibilităţile educaţiei nonformale şi formale, a
tehnologiilor informaţionale, deschiderea spre noile educaţii solicită
de la pedagogi, inclusiv de la diriginți o perfecţionare continuă a
competenţelor manageriale şi a aptitudinilor speciale. Pentru a
lichida decalajul între pregătirea teoretică a cadrului didactic şi cea
metodică, praxiologică, între tehnologie şi măiestrie, cuvânt şi faptă.
În sensul vizat, formarea iniţială și cea continuă profesională necesită
o reactualizare şi completare, o orientare spre metodologia
hermeneutică [1; 6].
Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei [1; 2; 4; 5; 6 etc.]
consideră că numai axarea pe metodologia hermeneutică va asigura
depăşirea limitelor pedagogiei autoritare, va contribui la valorificarea
dimensiunilor axiologice prin strategia analizei şi interpretării
permanente a fenomenelor educaţionale, conduitei elevilor;
cunoaşterea şi înţelegerea esenţei mecanismelor interioare ale
acestora. Mai mult ca atât, anume această metodologie ne-a orientat
spre elaborarea strategiilor educative aplicate în managementul
antropocentric al clasei de elevi. Acestea au fost experimentate și
verificate în cercetările noastre [4]. Sondajele efectuate pe un lot
reprezentativ de profesori-diriginți (200 s.) ne-au permis să
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evidenţiem punctele vulnerabile ce ţin de managementul clasei de
elevi cu tentă antropocentrică.
Astfel, 71% din diriginţii chestionaţi percep necesitatea unei
pregătiri speciale, pentru a realiza eficient funcţiile în calitate de
manager al actului educativ; 53% de diriginţi întâmpină mari
dificultăţi privind colaborarea cu părinţii; 44% de diriginţi întâmpină
dificultăţi în formarea şi consolidarea sintalităţii colectivului de elevi.
Acute sunt şi problemele legate de educaţia de gen a tinerilor (61%),
formarea moral-civică (37%), educaţia copiilor din familiile
dezintegrate – 49% (părinţii plecaţi peste hotarele ţării). Numai 38%
de diriginți au menționat că au timp și posibilități să discute profund și
calitativ cu elevii despre problemele lor, ceilalți au spus că sunt prea
încărcați cu multe ore și îndeplinirea diferitor documente inutile
(62%). În urma sondajelor, observaţiilor realizate şi a conversaţiilor
cu diriginţii şi managerii instituţiilor de învăţămînt, se conturează
foarte clar vacuumul ce s-a creat în formarea iniţială şi cea continuă a
cadrelor didactice privind proiectarea şi organizarea pedagogică
neformalizată, elaborarea şi aplicarea programelor flexibile, deschise
spre interdisciplinaritate, care ar fi axate pe principiile educaţiei
permanente, cu profilarea conţinuturilor, valorificarea la maximum a
familiei, corelarea activităţii educative cu orientările ştiinţei
contemporane, opţiunile elevilor şi ale părinţilor. La fel, managerii
școlari de toate rangurile au nevoie de studierea consilierii familiei.
Complexitatea factorilor şi a influenţelor care urmează a fi
coordonate de profesorul-diriginte imprimă acestuia un statut
deosebit în procesul de transformare a copilului într-un actor al
propriei educaţii, cu o anumită imagine şi o poziţie-cheie privind
dirijarea relaţiei elev – colectiv – şcoală – familie – comunitate.
Astfel, strategiile aplicate în managementul antropocentric al
clasei de elevi sunt axate pe:
 cunoaşterea personalităţii elevilor, particularităților de vârstă,
principiile și metodele de formare şi consolidare a sintalităţii
colectivului de elevi;
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 asigurarea integrării elevilor în colectivul semenilor;
 asigurarea formării identităţii de sine şi a consolidării unei

imagini pozitive a elevului, colectivului de elevi;
 colaborarea cu administraţia instituţiei de învăţământ şi
cadrele didactice în vederea optimizării procesului instructiveducativ, orientării şcolare şi profesionale a elevilor;
 colaborarea
cu
părinţii
în
vederea
cunoaşterii
particularităţilor familiei şi eficientizarea educaţiei familiale prin
respectarea unor cerințe unice și adecvate;
 educarea, cultivarea unui mod demn şi sănătos de viaţă,
abordate prin prisma conţinuturilor, dimensiunilor educaţiei şi a
noilor educaţii;
 proiectarea – desfăşurarea – coordonarea – monitorizarea –
evaluarea – prognozarea fenomenelor educative.
Strategiile nominalizate au fost elaborate în baza analizei
accepţiunilor teoretice elucidate în lucrările noastre anterioare,
chintesența cărora a fost expusă în ghidul metodologic Dirigintele manager al actului educativ [4]. Acesta poate fi aplicat ca suport
practic de proiectare a strategiilor managementului de tip
antropocentric şi realizarea educaţiei elevilor din liceu, abordate prin
prisma paradigmei cognitiv-constructiviste, într-o abordare
sistemică, conceput ca model, definit de noi ca algoritm, pentru a
evidenţia succesiunea de operaţii necesare în proiectarea şi
desfăşurarea activităţii dirigintelui. În concluzie, cadrele didactice,
care îndeplinesc funcții de dirigenție, au nevoie nu numai de
majorarea substanțială a salariului, dar au nevoie și de o formare
continuă calitativă în domeniul vizat, inclusiv de valorificarea
permanentă a autoperfecționării.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ К РОДИТЕЛЬСТВУ В РАМКАХ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Н. А. ОВЧЕРЕНКО, др., доцент
Summary
The article ―The pedagogical conditions an effective
preparation of university students to parenthood‖ describes in the
modern educational process question on the establishment favorable
conditions for pedagogical accompaniment is a topical. From the
perspective of humanization, the process of preparation of students
to parenthood occurs more stably provided their emotional and
psychological comfort, and the entire teaching and educational
process is based on the constructive approach. In article the author
attempted to structure the process of pedagogical accompaniment
and to reveal pedagogical conditions of influencing effectiveness of
preparation of students to parenthood.
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Методическое
обеспечение
учебно-воспитательного
процесса в рамках реализации нашего исследования
обусловливается возможностью трансформации педагогических
средств и технологий в личную систему ценностей студента.
Главная цель, которую должен преследовать педагог,
сопровождающий студента в процессе обучения, это развить в
нѐм способности к самореализации и самостановлению.
В изучении процесса подготовки студентов к
родительству в рамках учебно-воспитательного процесса в вузе
обозначаются противоречия в практической педагогике высшей
школы, которые являются значимыми для нас, так как находятся
в смысловом поле предмета нашего исследования – процесса
педагогического сопровождения подготовки студентов к
родительству в учебно-воспитательном процессе вуза [2].
Перечислим выявленные противоречия между:
а) неструктурированным (нечѐтким) объектом изучения в
образовательном процессе и содержанием современных детскородительских отношений. В процессе учебно-воспитательного
процесса студенты не получают чѐткий категориальный аппарат
знаний, а изучают фронтально (обзорно, поверхностно)
жизненные процессы и ситуации;
б) полной палитрой индивидуальных жизненных
ориентиров и усвоением еѐ компонентов путѐм изучения
учебных дисциплин, предусмотренных учебными планами;
в) привлечением студента в область детско-родительского
взаимодействия
и
его
потенциальными
творческими
возможностями и когнитивной составляющей в системе
«педагог – студент»;
г) ожидаемыми действиями студентов и их настоящим,
объективным, адекватным представлением себя, в качестве
будущего родителя;
д) целевой доминантой учебно-воспитательного процесса
с ориентацией на ранний социальный опыт и перспективами
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развития обучающихся в условиях их самореализации в сфере
родительства.
Данные противоречия, учитывая методологию учебновоспитательного процесса как гуманистическую и личностноориентированную,
позволят
выявить
направления
в
сопровождении подготовки студентов к родительству в рамках
учебно-воспитательного процесса, которые базируются на
создании
педагогических
условий,
обеспечивающих
благоприятный климат во взаимном содружестве и
сотворчестве; организации эффективного сотрудничества между
педагогом и студентом в различных его вариациях,
обеспечивающих индивидуальное становление студента с
опорой на психовозрастную специфику данного возраста и
личный профессиональный рост педагога.
Самым
важным
условием,
обеспечивающим
эффективность
применения
средств
педагогического
сопровождения, является взаимосвязь всех участников
подготовки
студентов
к
родительству.
Средства
педагогического
сопровождения
должны
создавать
педагогические условия для подготовки студентов к
родительству на основе вариативности и интеграции
формообразующих
технологий
учебно-воспитательного
процесса [2].
Наиболее результативным в данном случае признаѐтся
пользование при изучении спецкурса «Основы воспитания
будущих родителей» такими видами проблемного обучения:
проблемным
изложением,
проблемно-поисковым
и
исследовательским обучением.
Все перечисленные формы включают студента в процесс
поиска формулировки проблемы, побуждают его к разработке
альтернативного пути выхода из неѐ; активизируют
продуктивное мышление и воображение у студента;
способствуют реализации интересов и потребностной сферы
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студента благодаря содержательному и методическому
оснащению учебных дисциплин.
Вторым условием по подготовке к родительству у
студентов после внедрения в вузовскую практику учебной
дисциплины «Основы воспитания будущих родителей», может
стать
создание
Клуба
молодого
родителя
(КМР),
представляющего
собой
студенческо-преподавательскую
неформальную организацию, главная цель которой состоит в
оптимизации периода создания и развития молодых родителей,
а также создании механизмов эффективного общения на новом
уровне у студентов. Основные функции КМР базируются на
интеграции всех необходимых показателей для подготовки
студентов к родительству: когнитивный, эмотивный, оценочноволевой и деятельностный.
Педагогическое сопровождение реализации намеченных
педагогических условий в рамках учебно-воспитательного
процесса по подготовке студентов к родительству должно
осуществлять с помощью наблюдения за развитием субъектсубъектных отношений: между студентом и педагогом, между
студентами. Эти виды взаимодействий происходят в результате
появления общих тем для обсуждения, общение становится
предметным и содержательным и осуществляется при
межличностном сотрудничестве. Также совершенствуются
взаимоотношения и коммуникативные навыки; преодолевается
эгоцентризм, категоричность; развивается толерантность,
открытость и готовность к взаимодействию.
Таким образом, подготовка студентов к родительству
должна опираться на следующие постулаты педагогического
сопровождения: гуманизм; субъект-субъектное взаимодействие;
интеграция различных методик и форм учебно-воспитательного
процесса, их содержание, вариативность и интенсификация.
Благоприятные педагогические условия для педагогического
сопровождения подготовки студентов к родительству можно
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создать путем внедрения в вузовскую практику спецкурса
«Основы воспитания будущих родителей»; реализации
деятельности Клуба молодой родителя; построения процесса
педагогического сопровождения подготовки студентов к
родительству в вузе в соответствии со структурнофункциональной моделью. Такого вида взаимодействие,
налаженное
в
процессе
обучения,
раскрывает
культурологические основы взаимодействия студента с
социумом на макро и микро уровнях; знакомит студентов с
основными
закономерностями
и
эволюцией
детскородительских отношений; помогает осознать ценность
родительства
различными
средствами
педагогического
сопровождения.
Выводы:
1. Необходимым условием современного эффективного
образования
является
оптимизированная
трансляция
информации педагога студентам;
выработка
у них
соответствующих
навыков,
общекультурных,
профессиональных и психолого-педагогических компетенций;
появление возможности добывать информацию самим и
трансформировать еѐ в любой сфере своей деятельности:
профессиональной или родительской.
2. Педагогическими условиями, направленными на
создание оптимальной среды учебного и внеучебного
сотрудничества являются: интеграция образовательного
процесса и его субъектная направленность, гуманистическая
направленность учебного процесса, а также вариативность и
интенсификация методов и форм обучения и воспитания.
3. С помощью средств педагогического сопровождения
можно создать педагогические условия, обеспечивающие
эффективность процесса подготовки студентов к родительству.
Создание педагогом условий с акцентом на индивидуальном
стиле обучения, с помощью создания в рамках образовательной
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траектории ситуаций выбора и использования активных методов
обучения, направлено на осуществление эффективной
подготовки студентов к родительству.
4. Своеобразие педагогического сопровождения состоит в
том, что оно выступает одновременно и средством, и условием,
и методом подготовки студентов к родительству и выполняет на
этой
основе
функции
поддержки,
познавательной
направленности.
5. На различных этапах подготовки студента к
родительству взаимоотношениям необходимо смоделировать
развивающую среду, побуждающую студента к постоянному
самоопределению и выбору. Актуальным на данном этапе
проведения исследования является построение процесса
педагогического сопровождения подготовки студентов к
родительству в вузе в соответствии со структурнофункциональной моделью.
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TEHNICI DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR DE
COMUNICARE NONVIOLENTĂ A PEDAGOGILOR
SOCIALI
Elena DAVIDESCU, lector universitar
Summary
Social pedagogue works in a very diverse labor market, from
health to educational environments, from public institutions to
private ones. The activity of social pedagogue has in view helping all
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children in their general development in order to succeed in daily
life. Using in practice the principles of nonviolent communication
(NVC) helps social pedagogues to have more efficient relations with
beneficiaries, to identify better children' needs and to contribute at
social inclusion by promoting nonviolent values. That is why in this
article we try to present the essence and principles of NVC, needed
in the relation of social pedagogue with the beneficiary. Applying
this model gives social pedagogues technics for developing abilities
of nonviolent communication.
Introducere. Persoană de referinţă pentru persoane sau
grupuri aflate în dificultate, care creează pentru aceştia premise care
să le ofere şansa de a depăşi situaţiile dificile cu care se confruntă şi
de a deveni adulţi independenţi, capabili să-şi gestioneze propria
existenţă, pedagogul social, prin activităţile sale, realizează total sau
parţial funcţiile familiei sau ale altor organizaţii şi intermediază
relaţia dintre necesităţile beneficiarilor şi cele ale societăţii [3; 1].
Pedagogul social desfăşoară activităţi în beneficiul cauzei
copilului, respectând valori şi reglementări privind justiţia socială,
calitatea vieţii şi starea de bine al beneficiarului. Ca persoane
publice, aceştia favorizează luarea la cunoştinţă a problemelor
sociale existente, făcând vizibile dispozitivele, mecanismele,
instituţiile sociale şi agenţii care au misiuni şi responsabilităţi în
domeniu. Centrul de greutate al profesiei de pedagog social se referă
la educaţie, organizarea vieţii în comun cu activităţile şi preocupările
cotidiene ale beneficiarilor [4, p. 25].
Contextul relaţionării în pedagogia socială mai înseamnă
voinţa şi capacitatea de a orienta mesajul spre celălalt cu înţelegerea
nevoii acestuia, dar şi cercetarea înţelegerii, nevoia de a se face
înţeles, menţionează L. Şoitu. Profunzimea acestor trebuinţe din
piramida lui A. Maslow devine suportul motivaţional care sporeşte
proporţional cu bucuria reuşitei. Desigur, ascultarea nu înseamnă
aprobarea obligatorie, nici acceptarea, chiar dacă înţelegi. Ascultarea
în vederea dialogului, a comunicării interactive, presupune a lăsa
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celuilalt dreptul la judecată asupra persoanelor, a ideilor şi valorilor
amintite, a problemelor puse. Presupune a fi disponibil, demonstrând
că nu este greu să întâlneşti alteritatea celuilalt, să utilizezi simultan
ascultarea, judecata şi decizia [12, p. 56-71].
Pedagogia socială oferă un ajutor pentru învăţare, de aceea
conţinutul educaţiei este constituit de experienţa persoanei în
dificultate şi de problema cu care aceasta se confruntă [2, p. 17].
Tehnicile de comunicare fac referire la procedeele sau
modalităţile în care comunicăm. În realizarea unei metode se
subsumează un set de reguli sau prescripţii procedurale pe care se
structurează o acţiune eficientă, iar tehnica se subordonează metodei,
o metodă presupunând derularea mai multor tehnici. În procesul de
acţiune educaţională şi de interacţiune umană, pedagogul social
trebuie să acorde importanţă atât procesului de comunicare, cât şi
tehnicilor de comunicare pe care le utilizează. Prin intermediul
acestor tehnici, el se autoanalizează, este interactiv cu beneficiarul,
manifestă empatie, transmite căldură umană, oferă feedback, explică
cu răbdare şi claritate, ascultă cu atenţie şi înţelegere problemele
beneficiarului, este conştient de perturbaţiile din cadrul comunicării
şi le reduce, conştientizează limbajul corporal propriu şi al celorlalţi,
analizează şi sintetizează informaţia. În acest context, pedagogul
social trebuie să aplice tehnici de dezvoltare a abilităţilor de
comunicare nonviolentă.
Comunicarea Nonviolentă (CNV), întemeiată de către
Marshall B. Rosenberg, reprezintă o metodă puternică, uimitor de
simplă şi accesibilă şi totuşi delicată în practică. Ea ne permite să fim
mai fericiţi, să construim relaţii umane care ne îmbogăţesc, să
dezvoltăm cooperarea, să ieşim din situaţii dificile sau conflictuale.
Ea ne oferă speranţa de a depăşi violenţa, conflictele, lucrurile
nemărturisite, blocajele şi tensiunile [6, p. 14].
Comunicarea Nonviolentă (CNV) ajută la crearea şi
consolidarea unei relaţii bazate pe încredere, respect şi empatie, şi
poate aduce mai multă bucurie şi armonie; promovează educaţia
191

motivată de respectul pentru viaţă, de dorinţa de a deprinde abilităţi,
de a contribui la bunăstarea proprie şi a celorlalţi [13].
Scopul cercetării constă în identificarea tehnicilor de
dezvoltare a abilităţilor de comunicare nonviolentă a pedagogilor
sociali, bazate pe principiile CNV.
Rezultate şi discuţii. Din multitudinea competenţelor
psihosociale necesare pedagogului social, comunicarea este esenţială
pentru experienţa ascultării şi înţelegerii beneficiarului (copil aflat în
dificultate).Teoriile moderne consideră necesară înlocuirea
modelului pedagogului ca „specialist într-un domeniu, curând depăşit
de evoluţiile ştiinţifice‖ cu cel al pedagogului-formator, capabil să se
adapteze la nou, să se autoformeze permanent [9, p. 25].
În acest context relaţia pedagog social – beneficiar este una de
colaborare, de încredere şi de respect reciproc. Pentru dezvoltarea
unor atitudini şi valori dezirabile, pedagogul social trebuie să creeze
beneficiarilor situaţii de învăţare menite să dezvolte astfel de
atitudini; să se descurce în situaţii conflictuale date de opinii/atitudini
diferite, să evalueze dezvoltarea atitudinilor şi valorilor la copii. În
opinia psihologului american M. Rozenberg, există un mod de
comunicare interumană extrem de eficient – comunicarea
nonviolentă – comunicare fără violenţă şi constrângere. Crearea
CNV provine, în egală măsură, dintr-o intuiţie: fiinţa umană este o
fiinţă relaţională, are înlăuntrul său „capacitatea de a fi în relaţie”.
Marshall încearcă deci să creeze un proces simplu, accesibil tuturor,
în toate culturile, coerent cu toate marile curente spirituale. Acest
proces este uşor de înţeles şi totuşi dificil de practicat, căci pune sub
semnul întrebării obiceiurile de gândire şi de limbaj ancorate în
cultura noastră [6, p. 33].
Există patru componente ale CNV: 1. Observarea. 2. Emoţiile,
sentimentele. 3. Necesităţile şi 4. Cerinţele (rugăminţi). Aşadar, un
aspect al CNV este exprimarea acestor patru segmente de informaţie
într-un mod foarte clar – fie verbal, fie prin intermediul altor
mijloace. Alt aspect constă în recepţionarea a patru segmente
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similare de informaţie din partea altor oameni. Conectându-ne la alte
persoane, aflând ceea ce ele observă, simt, necesită, descoperim ceea
ce le-ar îmbogăţi viaţa, adică cerinţele lor. În timp ce ne menţinem
atenţia concentrată asupra domeniilor amintite şi îi ajutăm şi pe alţii
să facă acelaşi lucru, stabilim un flux de comunicare reciprocă până
când înţelegerea, compasiunea încep să se manifeste în mod firesc:
ce observ, ce simt, de ce am nevoie, care sunt cerinţele mele pentru
a-mi împlini viaţa; ce observi tu, ce simţi, ce necesităţi ai, ce cerinţe
ai pentru a-ţi întregi şi tu viaţa [8, p. 28].
Comunicarea Nonviolentă ne oferă instrumente concrete
pentru crearea de relații bazate pe compasiune, înțelegere și respect
reciproc:
1. Separarea observației de evaluare; a fi capabili să observăm
ceea ce se întâmplă fără să evaluăm sau să judecăm lucrul respectiv
și să specificăm comportamentele și condițiile care ne afectează.
2. Separarea sentimentelor de gânduri; a fi capabili să ne
exprimăm stările interioare într-un mod care nu implică judecarea,
criticarea sau învinovățirea celuilalt.
3. Conectarea la nevoile umane universale împlinite sau
neîmplinite din noi.
4. Solicitarea a ceea ce dorim într-un mod limpede și într-un
limbaj concret și eliberat de ambiguități și noțiuni abstracte [8, p.26].
La fel, M. Rozenberg afirmă că există o formă deosebită de
interacţiune umană pe care el o numeşte „A oferi din toată inima”;
când oferim din suflet nu aşteptăm recompense. Această dăruire
îmbogăţeşte atât „emiţătorul‖ (pedagogul social), cât şi „receptorul‖
(beneficiarul). „A oferi din toată inima” înseamnă a oferi cu
empatie, respect pentru trebuinţele beneficiarului; o acţiune ce
desăvârşeşte viaţa beneficiarului: el simte mulţumire, e lipsit de
temeri pentru ce i s-a oferit, sporeşte sentimentul respectului pentru
persoana proprie a emiţătorului; îi apare dorinţa de a oferi mereu şi în
viitor.
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Tehnica comunicării nonviolente pedagog social-beneficiar
presupune realizarea simultană a două moduri de acţiune umană,
conform tabelului 2:
Tabelul 2. Tehnica comunicării nonviolente pedagog social –
beneficiar (elaborare personală)
Moduri de acţiune umană
1) A accepta beneficiarul cu empatie (a manifesta compasiune
pentru stările de suflet ale celuilalt)
2) Dezvăluire de sine
(EU) Emiţătorul (EL) Receptorul - Beneficiarul
Pedagogul social
1. Observ
1. Observă
2. Simt
2. Simte
3. Am nevoie
3. Are nevoie
4. Doresc acum să rog
4. Doreşte acum să mă roage
Metodica comunicării nonviolente cuprinde patru componente:
fapte, sentimente, trebuinţe şi rugăminţi, care trebuie clar exprimate
şi primite de la interlocutor. Comunicarea fără constrângere şi fără
violenţă are loc atunci când interlocutorii se pot înţelege şi influenţa
reciproc prin intermediul dăruirii reciproce din toată inima. În
desfăşurarea acestei forme de comunicare există patru faze, conform
tabelului 3:
Tabelul 3. Fazeale procesului de comunicare nonviolentă
Pedagogul social îşi exprimă deschis rezultatele
observărilor personale (fapte, sentimente, trebuinţe şi
rugăminţi).
Beneficiarul primeşte cu empatie, compasiune ceea ceFaza 2
i spune pedagogul social.
Discuţia e continuată de beneficiar, care-şi exprimă
Faza 3
deschis observările personale (faptele), sentimentele,
trebuinţele şi rugăminţile sale.
Pedagogul social recepţionează cu empatie informaţia
Faza 4
exprimată şi transmisă de beneficiar şi, tot aşa,
comunicarea continuă până în momentul când apare în
Faza 1
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comunicare posibilitatea pentru un interlocutor sau
pentru ambii de a oferi din toată inima.
Procesul de comunicare nonviolentăreprezintă un mod de a
comunica eficient, de a evita şi a soluţiona un conflict etc. Uneori
putem utiliza metodica comunicării nonviolente prin tăcere,
controlându-ne ce dorim să comunicăm, orientând conştiinţa noastră.
Uneori noi o utilizăm verbal, urmărind un alt obiectiv, dorind să
schimbăm părerea partenerului, furnizând informaţii etc.
Tehnica comunicării nonviolente e susţinută şi de tehnica de
parteneriat dezvoltată de psihologul german I. Shmidt. Această
tehnică permite a evita conflictele interumane, a le controla sau a le
soluţiona. Ea cuprinde cinci faze:1. Predispoziţia spre interacţiune.
2. Stabilirea şi menţinerea contactului. 3.Dezvăluirea trebuinţelor
partenerului. 4.Căutarea în comun a soluţiilor şi 5. Semnarea
acordului. Pentru un pedagog social competent este foarte important
să sprijine şi să dezvolte relaţia de comunicare cu beneficiarul, să
asigure libertatea cuvântului, exprimării. Pentru a reuşi în acest sens,
el foloseşte comunicarea suportivă şi empatică. Conform
cercetătorilor R. Cîndea, D. Cîndea, comunicarea suportivă
accentuează aspectele de corelare dintre comunicatori şi se
concentrează asupra asigurării suportului pentru relaţia
interpersonală de comunicare [5].
Cea mai profundă formă de înţelegere a unei alte persoane
este empatia. Aceasta implică trecerea de la a-l observa pe celălalt
din exterior la a te pune în locul lui, în pielea lui, şi a-l analiza
intrinsec, ţinând cont de toate experienţele şi de trecutul lui şi
privind lumea prin ochii lui [11, p. 227].
După marele psiholog S. Marcus, „empatia reprezintă u
nfenomen psihic de identificare parţială, cognitiv-afectivă a unei
persoane cu un comportament uman perceput sau evocat, care se
poate manifesta conştient sau inconştient, aparent sau inaparent,
favorizând un act de înţelegere şi comunicare implicită, precum şi o
anumită contagiune afectivă [7].
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Comunicarea
empatică
are
ca
scop
înţelegerea
interlocutorului, adoptarea cadrului său de referinţă pentru a putea
vedea lucrurile prin prisma lui. Pentru o comunicare empatică
pedagogul social trebuie să: stabilească un climat confortabil; să
folosească corespunzător contactul vizual, să parafrazeze; să pună
întrebări clarificatoare; să ascultate activ; să susţină şi să încurajeze
nonverbal (prin postură, privire, mimică, mişcări ale capului, sunete
aprobative) ceea ce spun beneficiarii; să privească beneficiarul în
faţă; adresaţi întrebări simple, deschise; să aibă răbdare; să
urmărească reacţiile nonverbale şi expresia feţei, limbajul trupului
pentru a vedea reacţiile beneficiarului [10, p. 93].
În calitate de ascultător empatic, pedagogul social depune
efortul necesar pentru a înţelege ceea ce simte beneficiarul, de aici şi
ideea – să ştii să asculţi înseamnă să ştii să comunici. Iar calitatea
mesajului este cel mai valoros pentru înţelegerea problemelor
beneficiarului. În cadrul procesului asistenţei educaţionale sunt
utilizate următoarele tehnici de comunicare care contribuie la
succesul
relaţiei
suportive:
parafrazarea;
reformularea;
concretizarea; rezumarea; reflectarea recapitulativă; confirmarea;
ascultarea activă.
La data de 6 februarie 2018, personal, am participat la
Bucureşti, în cadrul unei şedinţe de practică în Comunicarea
Nonviolentă (CNV), organizată de Monica Reu – primul trainer
român certificat de Center for Nonviolent Communication. Dna
Monica Reu este fondatorul şi preşedintele Asociaţiei pentru
Comunicare Nonviolentă şi este formator CNFPA şi organizează şi
conduce workshopuri de CNV din anul 2004, împărtăşind metoda în
cursuri deschise, grupuri de practică, tabere de familie, şcoli şi
instituţii. Pasiunea ei este sprijinirea dascălilor, a părinţilor şi a
cuplurilor în implementarea acestui model de comunicare în viaţa de
zi cu zi [13].
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Concluzii:
 În procesul CNV, pedagogii sociali sunt învăţaţi să evite
anumite afirmaţii care pot jigni beneficiarii: judecăţile
moralizatoare, comparaţiile, negarea responsabilităţii faţă de
propriile acţiuni, ordinele, poruncile.
 Toate aceste tipuri de comportamente trebuie evitate, pentru
că ele pornesc de la simplificări, generalizări sau complicări inutile
ale unor situaţii concrete, care pot fi rezolvate mult mai eficient cu
ajutorul modelului CNV.
 Cu ajutorul tehnicilor de comunicare nonviolentă se
stabileşte practic conexiunea dintre pedagogul social şi beneficiarul
în acordarea sprijinului asistenţial.
 Fără abilităţile de comunicare nonviolentă dezvoltate,
pedagogul social nu va reuşi în activitatea de consiliere
psihopedagogică, activitate în care copilul nu se simte „controlat‖, ci
sprijinit.
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FORMAREA ŞI CULTIVAREA SENTIMENTELOR
PATRIOTICE LA ELEVII CICLULUI GIMNAZIAL PRIN
PREDAREA ISTORIEI LOCALITĂŢII
Yurie ILAŞCU, dr., conf. univ.
Summary
The formation and cultivation of the patriotic feelings in the
students of the gymnasium cycle is meant to show the organic, vital
connection between the student and the society he is a member of,
between the pupil and the civic order, or more specifically, the
education of patriotism through the knowledge of the history of the
locality, citizen, as an active supporter of the rule of law, as a
militant of human rights, for the good of the homeland and the
people he is part of. The purpose of cultivating patriotic feelings is to
train the gymnasium students as subjects who feel, think and act in
the spirit of the demands and demands of social morality, as good
citizens, with pronounced civic behavior.
În anul curent, 2018, se împlinesc 420 de ani de la prima
atestare documentară a localităţii Toqsobeni şi a toponimului
Teleneşti. Cultivarea sentimentelor patriotice la elevii ciclului
gimnazial, prin predarea şi cunoaşterea de către elevi a istoriei
localităţii, se referă la formarea elevului ca cetăţean, ca susţinător
activ al satului în care s-a născut, ca militant al ataşamentului faţă de
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meleagul şi locurile unde a copilărit, pentru binele Patriei şi al
poporului din care face.

Fotocopia documentului cu prima menţionare a localităţii Toqsobeni
şi a toponimului Teleneşti[1].
Îmi exprim toată gratitudinea faţă de criptografii slavişti,
pentru ingeniozitatea şi profesionalismul manifestat la traducerea
unui atare text indescifrabil, după părerea noastră. Deoarece, atât
alfabetul slavon, cât şi cel rusesc nu dispun de grafemul ,,x‖, în textul
ce urmează în limba română, cu grafie latină, îi redăm prin
echivalentul lui ,,cs‖, reproducând, astfel, şi originalul din textul
documentului istoric.
Chiar numai în baza unei scurte analize a numelor de familie,
atestate în zapis (Alivan, Toma, Mănoilă, Procop, Măciucă, Petrea,
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Vasile, Drăgan, Cozma, Zane şi Verăşciac), putem destul de uşor să
constatăm că toate aceste nume sunt autohtone, româneşti. Excepţie
însă face numele de familie ,,Verăşciak‖, de origine rusească veche.
Numele parvenitului medelnicer, ce figurează în zapis, este cu sensul
lexical de ,,intrus, venetic‖, chiar dacă vedem că avansase în funcţie
la Teleneşti.
Termenul ,,Verăşciak‖ provine de la o poreclă care înseamnă
om guraliv, ce vorbeşte tare de-i sare saliva din gură. Acest cuvânt
exprimă o meteahnă, un cusur al unei persoane cu trăsături umane
concrete. Această trăsătură a produs o curiozitate pentru cei din jurul
lui şi, astfel, a fost utilizat ca poreclă, pentru a exprima o
generalizare a trăsăturilor morale, proprii persoanei care vorbeşte
tare şi mult. Este şi pentru noi o curiozitate, nu doar că este legată de
arealul geografic unde i s-ar fi dat această poreclă, ci anume pentru a
demonstra că, devenită nume de familie, a fost străină mediului
nostru.
Cele mai cunoscute dicţionare explicative ale limbilor rusă şi
ucraineană, începând cu cel al lui Vl. Dali [2] sau al folcloristului rus
Tupikov [3 ] (autor al unui dicţionar de nume ruseşti arhaice), ne
demonstrează că este unul propriu antroponimiei slave de Est. A
apărut în zona de sud-est a Rusiei Medievale şi mai apoi s-a
răspândit până în Bielorus, având o frecvenţă de apariţie, frecventă în
zeci şi sute de nominalizări. Această poreclă, devenită antroponim, a
rezistat de-a lungul veacurilor, ca nume de familie, la cele trei
popoare: rus, ucrainean şi bielorus, păstrându-se în inventarele
antroponimice. Mai mult decât atât, sunt atestate şi câteva sate
Vereşciaki, ca toponim provenit din antroponimul Vereşciak
(деревни и хутора Верещаки, в Брянской области России,
деревни в Тернопольской и Черкасской областях Украины,
хутор в Витебской области Белоруссии). Termenul respectiv
există şi în câteva proverbe ucraineşti, care de asemenea exprimă
sensul de meteahnă umană … кричит, верещить, против дiда не
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мовчит! sau altul alegoric… жаба кричит, верещить, а кухарь
на рожнi ii тащить [4].
Dar cum s-a strecurat cuvântul dat în limba română? Este o
întrebare arhiimportantă a ipotezei noastre despre întemeietorii
satului Toqsobeni! Oare, era posibil, ca în mediul etnolingvistic şi
grafologic toqsobenean, la anul 1598, să fi existat nativi ruşi,
vorbitori ai unei alte limbi, dar utilizatori ai unor ,,subtilităţi de
limbaj zeflemitor‖? Or, limbă rusă ar fi fost capabilă să dea naştere
unui astfel de antroponim rar, nu intra şi în habitatul micului sătuc de
pe malul Prutului, iar antroponimul neobişnuit îi divulgă doar,
neapartenenţa la grupul etnolingvistic local al sfârşitului de secol
XVI!? Când ne propunem să aflăm despre influenţa slavă asupra
mediului etnolingvistic românesc, înţelegem că acest fenomen nu s-a
manifestat promt şi nici doar într-o perioadă limitată de timp. Unele
nume din zapisul nostru, cum ar fi Alivan, Drăgan şi chiar Zale, sunt
antroponime vechi ale slavilor de Sud, intrate la noi prin secolele VIXII, d. Hr., într-o epocă fără frontiere. Altele au pătruns însă odată cu
întemeierea statelor româneşti, cu organizarea cancelariilor şi a
bisericii ortodoxe, cum ar fi, ocină, dedină, diac, zapis.
Influenţa slavă asupra limbii române nu a fost doar din vechea
slavă sau slavonă bisericească şi cărturărească, ci şi din limbile slave
vecine: bulgara, sârbo-croata, (limbi în care îşi au explicaţia
semantică originea locurilor pitoreşti din preajma Toqsobenilor:
Ponoara, Gârla Mică şi Mare, Hârtopul, Toloaca, Bârnătoaia! Şi de
ce nu, în aceeaşi ordine de idei a limbilor ucraineană şi rusă, în cazul
nostru, cu medelnicerul teleneştean Verăşciak, ce avuse cândva un
străbunel guraliv, dar oricum, copărtaş şi el la importantul contract,
estimat la 160 de zloţi tătăreşti, ,,scris în Teleneşti, în anul 7106,
iunie 16”. Explicăm cum a apărut şi acest sătuc, alipit Toqsobenilor,
Teleneştiul de pe Prut, azi, a rămas din el doar, o lungă şi şerpuită
ulicioară, aflată în partea de miază-zi a Toqsobenilor.
Din toate cele relatate până acum, conchidem că
antroponimicul Verăşciak este adus, asemenea celorlalte nume de
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familie neobişnuite pentru onomastica toqsobeneană şi atipice
arealului românesc, prin migrare din bazinele râurilor Nipru↔Don:
Bodali, Bunciuc, Balamatiuk, Bliduk, Cadenuc, Ciuvaga, Ciurca,
Diug, Dulap (Dulat), Griniuc, Gomenciuk, Gumaniuc, Kovaliciuk,
Krasnoper, Karaghiaur, Koşman, Kazacenco, Iachimciuc, Socol
(Socalî), Onoico, Pelin, Pavliuk, Lacman, Murusak, Turcuman,
Teron, Vlaşaniuc, Vidmichi. Voi evidenţia din aceşti toqsobeneni şi
un alt nume Gumaniuc, pe care îl regăsim la renumitul savant
orientalist László Rásonyi, într-o lucrare din anii 1930, reeditată la
Ankara în 1993. Printre marii boieri din Moldova şi Muntenia,
Rásonyi identifica şi omologa în antroponimia românească, numele
etnic de origine cumană, Quman [5].
Mai mulţi cercetători au căzut pradă uşoară acestui contract de
vânzare ,,scris în Teleneşti‖ şi, drept rezultat, au creat o favoare
târgului Teleneşti, pentru prima atestare documentară. Numai nume
de persoane indicate în zapis ar fi vreo 10 persoane, chiar cu ,,mulţi
alţi buni megieşi‖, în calitate de martori, admitem vreo trei-patru, în
total să fi fost cam 14-15 persoane!
Aşadar, reiese că aceşti oameni dintr-o mahala a satului
Miclăuşeni (azi Gherman, raionul Ungheni) se întâlnesc cu vecinii
lor din Teleneşti↔Tocsăbeni, aflat la 1,2 km. Se îmbarcă pe ceva
rapid şi încăpător pentru 15 oameni, pleacă nu ştiu de ce, la 130 de
km. distanţă, până la târgul Teleneşti şi semnează un contract de
vânzare-cumpărare, după care revin acasă teferi şi nevătămaţi, ba
chiar şi mai beau aldămaşul, că de!, aveau valută, zloţi tătăreşti!
Nici prin cap să-mi fi trecut în anii copilăriei, că acea ulicioară
a satului, parcursă de mine de zeci şi sute de ori, când mă duceam la
verişorii mei să mă joc, care mai era şi numită haios ,,La şapte
Mărioare!”, va deveni obiect de cercetare. Anume acolo am localizat
acel mic apendice al Toqsoabei, amplasat exact între Micleuşeni şi
Tocsăbeni, dar locuit la început de aceiaşi qâpcegi, numai că ,,tele-ş…eni?!‖ Noţiunea de ,,tele‖ ar fi fost forma iniţială a denumirii care
a căpătat în limba karakalpacă forma de ,,telengen‖, iar la ruşi s-a
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numit ,,telega‖ [6]. În română ne-a mai rămas un regionalism arhaic,
telegari, iar forma iniţială, cel mai probabil, a fost…tele-şeni (derivat
de la rusismele telejka↔teleşka şi ,,teleşniki”, cei ce confecţionau
aceste căruţe). Tele-şenii erau din oastea auxiliară a toqsobanilor
(токсобици), pe căruţe cu roţi foarte mari, cu care transportau
proviziile necesare campaniilor militare. Ei aveau instalate şi corturi
pe ele, unde dormeau. Se mai ocupau şi de transport, ei înşişi
confecţionau aceste căruţe. Pe acea uliţă, cu ani în urmă, mai erau
rămaşi locuitori care purtau numele de familie Kovaliciuk. Mă
întreb, de ce abundenţa de nume Rotaru din sat nu s-ar explica prin
transmiterea acestei profesii băştinaşilor de pe loc sau noilor veniţi
de origine românească? [7].

Căruţă a qâpcegilor, reprezentată într-o cronică rusească din sec.al
XII-lea: călare pe cal se află un ,,telegar” care conduce caii [6].
Nu considerăm sută la sută că cele 74 de nume de familie
Teleaga, atestate în 26 de localităţi ale Republicii Moldova şi în
altele peste 200, din România, ar avea la originea etimologică
cuvântul telegar. Când s-a întâmplat transpoziţia de la ,,tele-şeni‖
spre Teleneşti, noi nu am putut afla deocamdată. De aceea îi îndemn
pe cei care ,,s-au fript‖ cu târgul Teleneşti să plece la mănăstirea
Golia, întrucât această mănăstire a deţinut într-o perioadă
pământurile Teleneştilor-toqsobenean şi poate vor afla acolo, sau
poate totuşi, îl vor găsi pe acel inexistent boier Telea. Dar dacă nu pe
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Telea, atunci cu certitudine pe Dumea, de la care a apărut şi cel de-al
treilea toponim al Tocsăbenilor, Dumeştii. Acest toponim treptat a
substituit toponimul Teleneşti, în secolul al XVIII-lea.
Numele „Toquz -oba‖, de la care provine şi toponimul
TOQSOBENI, cu zeci de variante lexico-semantice, include în sine
nu o singură pagină, în care forma structural-gramaticală ,,T‖ apare
în paralel cu cealaltă formă ,,D‖. La începuturi sintagma ,,toquz oba‖
se pare că a apărut la hotarele sec. VII-VIII, fiind o combinare dintre
turanicul tocuz, ce însemna cifra nouă, cu cuvântul ,,oba‖ care
desemnează originea lui mongolă, ceea ce ar fi însemnat ,,neam,
trib‖. Aşadar, atunci când a apărut, ar fi însemnat ,,a celor nouă
neamuri, cele nouă neamuri sau triburi‖. În unele cronici chinezeşti
de atunci este transcris în forma ,,tqsoba. Neamul TOQSOBA, cu
nedespărţitul lui semn (tamga), ceea ce pe înţelesul nostru ar fi
blazonul familiei (în cazul acesta al neamului), este reprezentat de
două cercuri alăturate, cu cel din dreapta, având şi un punct în centru
şi care cu timpul a devenit o liniuţă ce întretăia cerculeţul în partea
lui dreaptă de jos – ОQ, generând litera rară Q … Litera respectivă
,,Q” este forma corectă de transcriere a acestui fonem specific limbii
qâpcege şi este al doilea semn – tamga, pe care mitologicul Kun-han
i le-a dat uneia din seminţiile turanice, pentru a se deosebi de
celelalte. Felul cum se pronunţă la noi prin filiera franceză se
deosebeşte radical de sunetul lui tătăresc. În limba română ar putea fi
reprodus printr-o îmbinare din trei litere – ,,khî‖. Considerăm că tot
astfel trebuie să fie motivat fonetic şi sunetul din toponimicul
TOQSOBENI [8].
Cuvântul „doqâz‖ dispune de următoarele derivate lexicogramaticale: doqâzau, doqâzar, doqâzbay, doqâzlâq, doqâz-sofi,
doqsânyil, ş.a. Acest cuvânt este atestat şi în limba tătarilor crimeeni
cu sensul de drapel cu nouă eşarfe sau membru al uniunii celor nouă
neamuri nobile. Totodată, şi membru al uniunii celor nouă eşarfe
sacre‖, dar în loc de ,,D‖ se pronunţă litera ,,T‖, -tocuz. Voi veni în
sprijinul ideilor menţionate aici cu proverbe semnificative în ce
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priveşte numărul nouă „toquz‖ cu varianta „doquz‖, pentru a arăta
sensul de largă folosinţă, de unde provine şi sensul de cifră: „Doquz ulum bolgaşî, oturaq bâr qartâm bolsân‖ / Decât să am nouă
feciori, mai bine să am un bătrân neputincios; -Doqsansâz torgay
şârlamaz, toymay oksâz cârlamaz‖ / Pitulicea nu ciripeşte până nu
trec cele nouăzeci de zile ale toamnei, orfanul nu cântă până nu se
satură‖ .
Pe planul doi al argumentării situăm numele de localităţi, de
pe alte teritorii, locuite de asemenea în trecut de către qâpcegi sau de
către urmaşii lor direcţi, tătarii, în prezent. În această ordine de idei
venim cu argumentul că limba şi neamul tătarilor de astăzi îşi are în
proporţie de 90% originea qâpceaqă şi restul, de 10% fiind mongolă,
rusă, greacă etc. [9].
Vom concluziona, reiterând idea, că cultivarea sentimentelor
patriotice formează la elevii ciclului gimnazial sentimente ce-i fac să
simtă, să gândească şi să acţioneze în spiritul cerinţelor şi exigenţelor
moralei sociale, ca buni cetăţeni, cu un comportament civic
pronunţat.
Bibliografice
1. Documente privind istoria României, vol. XVI, p. IV, p.p. 228229, Bucureşti, 1952.
2. ДАЛЬ, В., Толкoвый словaрь живoго великорyсского
языкa. <format PDF>.
3. ТУПИКОВ, Н. М., Словaрь древнерусских личных
собственных имен. СПБ, 1903<format PDF>.
4. ГРIНЧЕНКО, Б., Словарь украiнскоi мови.1909, Kiev.<format
PDF>.
5. RASONYI, Lâszlö, TARİHTE TÜRKLÜK (Üçüncü Baskı),
ANKARA 1993, 429 pag.<format PDF>.
6. ИВАНОВ, В.А., ГАРУСТОВИЧ, Г.Н., ПИЛИПЧУК, Я.В.,
Cредневековые кочевники на границе Eвропы и Aзии, Ufa,
2014<format PDF>.
7. AKMOLLA, GÜNER, qırımtatarca ve romence tıllerınde yazar,
Kostencı, Romanya, İLAŞCU YURIE – doktor-konferansçı, Kişineu,
205

Moldavya, Qipçaq atalarimiznin izlarini qarap kettik toqsoben’ge ve
onda qazah askerlerinin mezarlarini taptiq! EMEL / IDEAL nr. 56 /
ekim / oct. 2017, pp. 24-27, ISSN 1011- 9876.
8. АКМОЛЛА, Г. (Румыния), ИЛАШКУ, Ю. (Молдова), Искали
следы кипчаков, нашли могилы казахских солдат. http://ehistory.kz/ru/publications/view/3448.
9. AKMOLLA, G., Cântecele emigraţiei tătare crimeene, Constanţa,
2015.
STUDIUL FUNCȚIILOR PRIN INTERMEDIUL
PROGRAMULUI MAPLE
Victor PRICOP, dr., conf. univ.
Summary
This paper talks about the usage of computing software Maple
in study of functions and in teaching process. This software can be
used as computing and training environments. The author relates
how Maple can be used in study of functions.
1. Introducere
La momentul actual procesul de predare este practic de
neînchipuit fără utilizarea tehnologiilor informaționale. Acest fapt
contribuie la modificarea sistemului de acumulare a cunoștințelor.
Calculatorul poate fi utilizat la obținerea unor cunoștințe noi și la
formarea unor deprinderi necesare pentru adaptarea la cerințele
actuale ale societății.
În ultimii ani au devenit posibile calculele simbolice
(analitice) cu ajutorul calculatorului prin intermediul unor programe
care permit efectuarea unor transformări analitice compuse a
expresiilor
matematice,
integrare,
derivare,
simplificare,
descompunere, construirea graficelor, etc.
Unul din ele este programul Maple ce oferă posibilități de
calcul numeric și simbolic, conţine diverse interfețe grafice pentru
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vizualizarea unor informaţii matematice, rezolvă probleme a căror
soluţie nu poate fi determinată prin calcul elementar.
Utilizarea acestui program permite utilizatorului la rezolvarea
problemelor să combine matematica simbolică cu cea numerică, cu
posibilitățile grafice al sistemului. Utilizatorul poate, practic de la
primul contact cu Maple, să facă ceva real, fără ca să dispună de
cunoștințe profunde din acest domeniu. Deci calculatorul poate fi
utilizat în procesul de predare, prin utilizarea diferitor programe
matematice, care nu necesită pregătire profundă în domeniu, dar care
permit efectuarea unor calcule matematice care manual ar necesita
mai mult timp. Deci, acest program este nu numai mediu de calcul,
dar și mediu de instruire.
Studiul funcțiilor este un compartiment important din analiza
matematică. La acest compartiment poate fi utilizat și programul
Maple care dispune de o serie de comenzi legate de studiul funcțiilor.
2. Studiul funcțiilor în Maple
Programul Maple poate fi aplicat la studiul funcțiilor prin
utilizarea instrucțiunilor sale destul de ușor. Vom ilustra acest lucru
x2  1
.
x 1
Este cunoscut că pentru trasarea graficului unei funcții este
necesar de parcurs anumite etape de determinare succesivă a unor
elemente caracteristice funcției date [1].
1. Domeniul de definiție a funcției
În cazul acestui exemplu domeniul de definiție este ℝ\{1}.
Pentru determinarea intersecției graficului funcției cu axa OX se
rezolvă ecuația f(x)=0 utilizând comanda solve [2] (Fig. 1).

pe baza exemplului: să se reprezinte grafic funcția f ( x) 
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Fig. 1. Rezolvarea ecuației
După cum se vede ecuația f(x)=0 nu are soluții reale, deci nu
avem intersecție cu axa OX a graficului funcției date.
Pentru determinarea intersecției graficului funcției cu axa OY
calculăm valoarea funcției în punctul x=0 utilizând comanda eval [2]
(Fig. 2).

Fig. 2. Evaluarea funcției
După cum se vede intersecția cu axa OY a graficului funcției
este punctul (0,1).
2. Semnul funcției și eventualele simetrii ale graficului
Calculăm f(x) și f(–x) și le comparăm (Fig. 3).
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Fig. 3. Calculul direct a funcției
Observăm că funcția dată nu este nici pară, nici impară.
Pot fi utilizate și comenzile type/evenfunc sau type/oddfunc [2]
pentru verificarea funcției la paritate/imparitate (Fig. 4).

Fig. 4. Verificarea directă la paritate/imparitate a funcției
3. Limite la capetele intervalelor, continuitatea funcției,
asimptote
Limitele la capetele intervalelor se calculează cu ajutorul
comenzii limit sau paletei Expression [2] (Fig. 5).
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Fig. 5. Calculul limitelor la capetele intervalului
Continuitatea funcției se determină cu ajutorul comenzii
iscont, punctele de discontinuitate respectiv cu discont [2] (Fig. 6).

Fig. 6. Verificarea continuității funcției
Observăm că funcția dată este discontinuă în punctul x=–1.
Asimptotele se determină cu ajutorul comenzii Asymptotes [2]
(Fig. 7).
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Fig. 7. Determinarea asimptotelor
Observăm că funcția dată are asimptota oblică y=x–1 și
verticală x=–1.
4. Derivata întâi
Derivata de ordinul întâi al funcției oferă informații despre
monotonie și punctele de extrem.
Derivata se calculează cu ajutorul comenzii diff sau paletei
Expression, ecuația f ( x)  0 se rezolvă cu ajutorul comenzii solve
[2] (Fig. 8). Astfel determinăm eventualele puncte de extrem și
intervale de monotonie.

Fig. 8. Calculul derivatei întâi și determinarea punctelor critice
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O altă posibilitate de a determina punctele critice este
utilizarea comenzii CriticalPoints din pachetul Student[Calculus1]
[3] (Fig. 9).

Fig. 9. Utilizarea comenzii CriticalPoints
Punctele critice obținute sunt  2  1 și 2  1.
Studiem semnul funcției f  pe fiecare interval cu comanda
eval (Fig. 10).

Fig. 10. Determinarea intervalelor de monotonie
Deci,

avem

că

funcția

este

respectiv

crescătoare,

descrescătoare, crescătoare și  2  1 punct de maxim, iar
de minim.
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5. Derivata a doua
Derivata a doua a funcției furnizează informații despre forma
graficului funcției.
Calculăm derivata a doua cu comanda diff (Fig. 11).

Fig. 11. Calculul derivatei a doua
Observăm că ecuația f ( x)  0 nu are soluții, deci nu există
puncte de inflexiune. Însă observăm că pentru x<–1 derivata a doua
are semn negativ, iar pentru x>–1 pozitiv, respectiv pe aceste
intervale este concavă, convexă.
6. Tabloul de variație
Tabloul de variație se completează în baza datelor de la
etapele precedente. Pentru a insera un tabel în foaia de lucru utilizăm
opțiunea Table din meniul Insert (Insert/Table) [2] (Fig. 12).

Fig. 12. Tabloul de variație
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7. Trasarea graficului
Graficul funcției poate fi construit, de exemplu, cu comanda
plot [2], inclusiv pentru desenare multiplă. Trasăm graficul funcției
adăugând și asimptotele (Fig. 13).

Fig. 13. Graficul funcției
O altă posibilitate de a obține informații despre graficul
funcției este utilizarea comenzii FunctionChart() din pachetul
Student[Calculus1] [3] (Fig. 14)

Fig. 14. Utilizarea funcției FunctionChart
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3. Studiul interactiv al funcțiilor în Maple
În Maple există și posibilitatea de a cerceta funcția prin
modalitatea interactivă Tools/Tutors/Calculus/Single-Variable/Curve
Analysis sau Student[Calculus1][CurveAnalysisTutor]() [2], [3]
(Fig. 15).

Fig. 15. Lansarea modalității interactive la cercetarea funcției
Se deschide fereastra de dialog cu graficul funcției cu legenda
unde funcția este crescătoare/descrescătoare, concavă/convexă și
punctele critice (Fig. 16).

Fig. 16. Modalitatea interactivă la cercetarea funcției
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Pentru a obține careva informații asupra funcției cercetate,
alegem opțiunea corespunzătoare și tastăm butonul calculate, în
celula corespunzătoare va apărea informația solicitată, de exemplu,
minimul funcției (Fig. 17).

Fig. 17. Obținerea informației solicitate
La ieșirea din modalitatea interactivă graficul funcției se
salvează în foaia de lucru (Fig. 18).

Fig. 18. Informația finală în foaia de lucru
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4. Concluzii
Programul Maple este un mediu efectiv de calcul și instruire,
prin utilizarea posibilităților implicite ale lui, oferă soluţii complete
pentru diferite probleme matematice. Este un program flexibil și ușor
poate fi utilizat în procesul de predare a matematicii, inclusiv și la
compartimentul studiul funcțiilor.
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APLICAȚIILE LINIEI ELICOIDALE
Sergiu PORT, dr., conf. univ.
Summary
This article is intended for the application of the helical line to
the construction of the circular staircase according to official
standards. These constructions can be executed exactly in
constructive geometry.
În acest articol vom aplica linia elicoidală la construcția scării
elicoidale (circulare). Ecuația vectorială a liniei elicoidale este
sau
, unde –
modulul vectorului , care se rotește în jurul axei OZ, rămânând
perpendicular axei OZ [1, p.20].
Concomitent vectorul alunecă cu originea pe axa OZ cu o
viteză proporțională unghiului de rotație notată prin . Astfel distanța
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parcursă pe axa OZ a originii va fi

. Pentru construcția scării

elicoidale pe axa OZ, vom considera înălțimea

. Linia

elicoidală va descrie hodograful său pe suprafața laterală a cilindrului
cu axa OZ și raza cercului din bază R=a. Din standardele oficiale
pentru scară, treapta are lățimea – 30 cm, lungimea mai mare de 60
cm, iar înălțimea – 17 cm. De asemenea la o rotație completă, adică
, vom avea înălțimea mai mare de 220 cm.

În particular dacă

, iar înălțimea

atunci pasul scării se va calcula din ecuația
corespunzător pasului. Obținem

,
, considerând

, iar constructiv unghiul

poate fi aflat exact [2, p10]. Numărul treptelor fiind 17, atunci linia
elicoidală se va roti sub unghi de 425○.
Observăm că prin intermediul liniei elicoidale
poate fi
construită scara elicoidală în dependență de raza cilindrului și
înălțimea totală a scării [3, p.44]. Evident că soluțiile obținute nu vor
devia esențial de la standardele oficiale pentru scară.
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CONSTRUCȚIA SECȚIUNII AXIALE A OULUI DE AUR
Sergiu PORT, dr., conf. univ.
Veronica TRIFAN, lector universitar
Summary
The golden ratio that governs patterns, is found in the manyworlds, in galaxies, in atoms, and midway in the human. Phi governs
all forms of curves, like the ram's horn or DNA helices. Phi governs
all forms of straight-lined geometry like the five-pointed Pentagram
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Star or sub-divided golden rectangles. It is everywhere, omnipresent,
within and without. The golden egg, the primordial, is a construction
of a curve obtained by the continuous joining of circular springs with
three different centers, which form sharp triangles.
Raportul de aur, sau 1,618, este o proporție bazată pe secvența
Fibonacci și poate fi găsită aproape oriunde în viață, probabil chiar și
în camera în care stați. Secvența Fibonacci este o serie de numere în
care fiecare număr este suma celor două numere anterioare. Aici vom
explora unele din multele locuri unde puteți găsi raportul de aur și
secvența Fibonacci. Marile piramide din Giza – Egiptenii vechi au
intrigat rasa umană de mii de ani. Probabil cel mai faimos punct de
interes din cultura egipteană sau din Marile Piramide din Giza. Cea
mai populară întrebare despre piramide este cum au fost construite.
Dar poate că întrebarea ar trebui să fie de ce au fost facturate, în
special de ce au fost construite într-o astfel de orientare specifică. Taj
Mahal este încă o minune a lumii care a implementat cu succes
raportul de aur în arhitectura sa. Nu este un mare secret că poporul
indian a adus o mare contribuție la domeniul matematicii, astfel încât
nu ar trebui să fie o surpriză faptul că clădirea cea mai renumită este
bogată în referințe matematice.
Mona Lisa este una dintre cele mai cunoscute opere de artă din
istoria omenirii, este de asemenea unul dintre cele mai cunoscute
exemple de utilizare a raportului de aur [3, p. 257]. Leonardo da
Vinci a fost un politolog care a deținut talente în materie de
arhitectură și astronomie, ceea ce este cel mai bine cunoscut pentru
contribuțiile sale la artă. Unul dintre cele mai cunoscute exemple în
care seria Fibonacci și rația de aur sunt văzute în natură se află în
plante. Raportul de aur este atât de abundent încât există chiar și în
ADN-ul vostru. Puteți găsi raportul de aur în secvența Fibonacci în
numeroase locuri în acidul dezoxiribonucleic care formează corpul
uman. Așa cum am spus înainte, raportul de aur există între toate
subiectele, inclusiv muzica. Ați auzit probabil oameni spunând că
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oamenii sunt atrași în mod natural de simetria facială, că simetria
este creată de raportul de aur. Companiile caută mereu cele mai bune
modalități de a face publicitate potențialilor clienți, iar utilizarea
raportului de aur este una dintre cele mai eficiente tehnici în
publicitate. Anatomia lucrurilor vii – Mai devreme am menționat una
dintre cele mai faimoase lucrări ale lui Leonardo da Vinci, omul
vitruvian. Unul dintre motivele pentru care a fost un desen atât de
faimos este că a subliniat imensa proporționalitate a corpului uman.
În prezentul articol prezentăm construcțiile posibile ale oului
de aur utilizând metodele unghiului și triunghiului. Formarea unei
curbe plane, utilizând metoda de continuare a arcelor circulare, nu
necesită o construcție geometrică complicată sau formula matematică
exactă. Această construcție are o practică aplicativă în proiectare.
Construcția curbei în formă de ou prin metoda unghiului de
45° (Figura 1): La primul semicerc de rază r cu centrul C1, sunt
atașate, simetric pe ambele părți ale acestuia, cele două optimi de
cercuri de raze (2r) cu centrele C2 și C3 care sunt situate la punctele
finale ale semicercului. Apoi este atașat un alt arc de sfert de cerc, cu
centrul C4, așezat în intersecția dintre razele arcurilor anterioare,
aliniate la un unghi de 45° față de axa curbei, cu raza

Figura 1: Construcția curbei oului prin metoda unghiului de 45o
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Figura plană a oului e formată din arcuri circulare continue
centrate pe vârfurile triunghiului AOB – metoda 3:4:5 – este
prezentată în Figura 2: Primul semicerc cu centrul A are raza AN = 5
(ipotenuza unui triunghi), cealaltă este centrată în punctul B de două
ori mai mare decât raza, în timp ce al treilea arc circular, cu centrul
în punctul O, are raza egală cu suma laturilor triunghiului pitagorean
(3 +4 = 7) [5, p.36].

Figura 2: Construcția curbei oului prin metoda 3:4:5
Figura 3 prezintă conectarea secțiunii de aur și construirea
curbei în formă de ou. Pentru valoarea specifică a razei semicercului
inițial, putem observa mult mai ușor construirea oului de aur. Dacă
primul arc, semicerc, ar avea raza r = Φ cu centrul în punctul O, al
doilea (și cel de-al treilea) arc, centrat în punctul H (și G) al razei de
două ori mai mari – apoi cel de-al patrulea arc, sfertul cercului
centrat în punctul, ar avea raza p.
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Figura 3: Construcția curbei oului de aur prin metoda unghiului
de 45o
De peste o sută de ani, oul Faberge a fost un simbol al
bogăției, statutului și frumuseții. Prima figurină Faberge (fig. 4),
realizată după proporțiile oului de aur, a fost o replică a unui ou alb
real care a dezvăluit un solid galben auriu în interior.

Figura 4: Prima figurină Faberge
Oul de aur, primordial, nu este decât o construcție a unei curbe
obținute prin îmbinarea continuă a arcurilor circulare cu trei centre
diferite, care formează triunghiuri ascuțite.
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DESPRE UNELE FRACȚII ALICOTE
Boris ȚARĂLUNGĂ, dr. conf.univ.,
Marina BOSTAN, lector univ.
Summary
In this paper it is shown that any aliquot

is in the

form
for some natural number k∈N and determine the solutions of the
diofantic equation
.
În Egiptul antic se utilizau doar fracțiile simple, care aveau
numărătorul 1, adică fracțiile de forma . Matematicienii numesc
aceste fracții alicote, fracții de bază sau fracții unitare. Suma acestor
fracții se numesc fracții egiptene. In teoria numerelor se studiază
intens ecuațiile diofantice care admit soluții întregi. Una din aceste
ecuații este cunoscută ca conjectura Erdos-Straus, care constă în
următoarele:
.
Această
conjectură este studiată în lucrările [1-3].
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In lucrarea dată se arată că orice fracție alicote

se

reprezintă sub forma

pentru un careva număr natural
ecuației diofantice

și se determină soluțiile

Teorema 1. Orice fracție alicot

se reprezintă sub

forma
pentru un careva număr natural
Demonstrație. Avem relația

. Substituim

și obținem:

Înlocuim în formula precedentă și primim:

Dacă în relația inițială punem

Înlocuim în precedenta și primim:

Continuând în așa mod obținem:
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se obține:

. Teorema este demonstrată.
Teorema 2. Orice fracție

se scrie sub forma

Demonstrație. Într-adevăr

Teorema
demonstrată.
Corolar. Pentru fracția de forma

Orice
sau
Atunci:

număr

1.

Dacă n = 4t ,

2.

Dacă n = 4t+2,

3.

Dacă n=4t+3,

natural
sau

are loc relația

se

scrie
sau

4.
Fie n=4t+1 . Atunci :
4.1. Dacă t= 3q+1, 4n+1 = 12q+5,q=0,1,2,… ,
, 12q+5
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este

sub

forma
.

4.2.

4.3.

Dacă

t=

3q+2,

4n+1
, 12q+9

=

12q+9,q=0,1,2,…

.,

Fie t= 3q . Atunci 4t+1 = 12q+1,q=0,1,2,… .
4.3.1.
Dacă q=2m, iar m=7s+3 avem 4t+1 =
=24m+1.
Atunci
4t+1=168s+73,
m,
s=0,1,2,…,
,
8s+73
4.3.2.
Dacă q=2m +1, iar m=7s+13,avem 4t+1 =
24m+13.
Atunci
4t+1=168s+325,
m,
s=0,1,2,…,
,
8s+73
4.3.3.
Dacă
q=2m,
iar
m=7s+6,
avem
4t+1 = 24m+1. Atunci 4t+1=168s+145,m,s=0,1,2,…,
,
8s+145

.

4.3.4.
Dacă q=2m +1, iar m=7s+2 avem
4t+1 = 24m+13. Atunci 4t+1=168s+61, m, s=0,1,2,…,
,
8s+61
4.3.5.
Dacă
q=2m,
iar
m=5s+6
4t+1 = 24m+1. Atunci 4t+1=120s+145, m,s=0,1,2,…,

avem
,

s+145

.

4.3.6.
Dacă q=2m+1, iar m=5s+3 avem 4t+1 =
=24m+13. Atunci 4t+1=120s+85, m, s=0,1,2,…,
,
s+85

.
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4.3.7.
Dacă q=2m, iar m=11s+20 avem 4t+1 =
=24m+1. Atunci 4t+1=264s+481, m,s=0,1,2,…,
,
264s+481

.

4.3.8.
Dacă q=2m+1, iar m=11s+3 avem 4t+1 =
=24m+13 . Atunci 4t+1=264s+85, m, s=0,1,2,…,
,
s+85

.

4.3.9.
Dacă
q=2m,
iar
m=11s+3
avem
4t+1 = 24m+1 . Atunci 4t+1=264s+73, m, s=0,1,2,…,
,
264s+481

.

4.3.10.
Dacă q=2m+1, iar m=11s+3avem 4t+1 =
24m+13. Atunci 4t+1=264s+205, m, s=0,1,2,..
,
s+205

.

5. Dacă n=4t+1, iar t= 2s+1 avem 4n+1 = 8s+5,s=0,1,2,… .
Atunci

,

8s+5
Observație. Fracțiile

se reprezintă sub forma
. Numerele naturale t, s, m se
este un număr natural.

aleg astfel încât numărul
Aceasta este posibil oricând.
Exemplul 1.
Exemplul 2 .
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Exemplul 3.
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SERII DE PUTERI. APLICAȚII ALE SERIILOR DE PUTERI
Zinaida GHILAN, dr., conf. univ.
Summary
In this article we present some theorems of power series
without being demonstrated. They resolved a number of exercises for
the approximate calculation of functions, integrals and differential
equations using of power series.
Seriile de puteri reprezintă o extindere a conceptului de funcții
polinomiale și, în același timp, o clasă particulară de serii de funcții.
De aceea seriile de puteri posedă toate proprietățile seriilor de funcții
reale și unele proprietăți speciale care le leagă de funcțiile
polinomiale, ca: continuitate, integrabilitate, derivabilitate și sunt
funcții de clasă C pe mulțimea lor de uniformă convergentă.
Definiție. Se numește serie de puteri [1, 2] o serie de forma
,
unde
seriei de puteri, iar
termenului de rang n.

sunt numere numite coeficienții
. Numărul an se numește coeficientul
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Să observăm că mulțimea de convergență a seriei conține cel
puțin un punct, și anume punctul x=0, deoarece pentru x= 0 seria este
convergentă și are suma a0 .
Toate rezultatele privind seriile de funcții sunt valabile și
pentru seriile de puteri. Datorită caracterului particular a seriilor de
puteri, au în plus următoarele proprietăți:
Teorema lui Abel 1.
Dacă seria de puteri este convergentă pentru o valoare
,
atunci ea este absolut convergentă pentru orice valoare x ce satisface
condiția
Dacă seria de puteri este divergentă pentru o
valoare

, atunci ea este divergentă pentru orice valoare x ce

satisface condiția

[1].

Teorema lui Abel ne dă posibilitatea să determinăm structura
mulțimii de convergență a unei serii de puteri.
Pentru orice serie de puteri
există un număr R
(numită

raza

de

convergență a seriei de puteri), unde
seria este absolut convergentă pe intervalul

; și divergentă pentru

Se

studiază separat natura seriei pentru x=-R, respectiv, x=R. Dacă R=0,
atunci seria este convergentă doar pentru x=0, dacă
R
seria este absolut convergentă pentru orice
Numărul R se numește raza de convergență a seriei de puteri,
iar intervalul (-R,R) se numește intervalul de convergență. Putem
menține că suma unei serii de este o funcție continuă în orice punct
interior intervalului de convergență.
Exemplu
1.
Să
se
cerceteze
seria
Are raza de convergență R=1, deci
este absolut convergentă pentru

și divergentă pentru

. Se studiază separat și pentru x=-1 seria
este semiconvergentă, iar pentru x=1 seria este divergentă.
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Deoarece în intervalul de convergență

seria de puteri

este absolut convergentă, raza de convergență R se determină
folosind criteriile de convergență ale seriilor cu termini pozitivi .
Teorema 2. Fie
o serie de puteri. Dacă
, atunci

Remarcă 1. De obicei, în practică se calculează raza de
convergență
.
Dacă R=0, seria este convergentă numai pentru x=0, dacă
, seria este convergentă pe toată axa numerică.
o serie de puteri. Dacă

Teorema 3. Fie
, atunci

Putem menționa că aceste două teoreme pot fi aplicate în mod
direct în cazul când în serie sunt prezente toate puterile lui x. În caz
contrar se recomandă să se afle intervalul de convergență aplicând
criteriile D’Alembert și Cauchy.
În continuare, vom defini unele teoreme a seriilor de puteri
(fără demonstrație ) și vom arăta prin exemple, aplicarea cu succes la
calculul aproximativ a valorile funcțiilor, integralelor definite și a
ecuațiile diferențiale.
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Să se calculeze valorile funcțiilor. Fie funcția f(x) se dezvoltă
într-o serie de puteri
,
pe intervalul (a-R, a+R). Fie că trebuie să calculăm cu o
anumită
exactitate
valoarea
funcției
f(x0),
unde

.

Aceasta problemă o putem rezolva substituind suma seriei cu o
sumă parțială. În care vom încadra atâția termeni, încât suma
termenilor omiși să satisfacă condiția:
Exemplu 1. Să se calculeze
Rezolvare.

cu exactitatea
Știm

că:

.
Punând

, obținem

Restul, în forma lui Lagrange, este
Unde c este situat între x și 0. Pentru x=1/3 avem

Cum

putem determina că

Vom căuta valoare lui n pentru care
Ne putem convinge că aceasta inegalitate se satisface începând
cu n=4. Prin urmare
.
Am obținut că

cu exactitatea de 0,001.
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În continuare, să definim unele teoreme fără demonstrație și să
se arate importanța seriile de puteri aplicate cu succes la calculul
aproximativ a integralelor definite. Vom formula teorema următoare
fără demonstrare [1].
Teorema 3. Fie
o serie de puteri cu intervalul de
convergență (-R,R), R>0. Dacă x este un punct din intervalul de
convergență, atunci seria de puteri poate fi integrată termen cu
termen pe intervalul
Seria obținută în urma integrării termen
cu termen are aceeași rază de convergență ca și seria dată.
Să se demonstreze prin exemplele de mai jos.
Exemplu 2. Să se calculeze integrala

Pentru calcularea acestei integrale dezvoltăm funcția de sub
semnul integralei în serie înlocuind în dezvoltarea funcției
pe x cu
2
–x obținem

Integrând ambele părți ale acestei egalități în limitele de la 0 la
a obținem

Cu ajutorul acestei egalități putem calcula aceasta integrală
pentru orice valoarea a lui a cu orice grad de precizie.
Exemplu 3. Să se calculeze integrala
.
Rezolvare. Aceasta integrală nu se exprimă prin funcții
elementare. Însă știind că se dezvoltă în serii de puteri funcția sin x
putem găsi dezvoltarea în serie a funcții de integrat:
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Să

se

dezvolte

seria

-

+
Calculăm

integrala

=

În continuare să se cerceteze una dintre metodele de integrare
a ecuațiilor diferențiale sub formă de serie Taylor; suma unui număr
finit de termeni ai acestei serii va fi aproximativ egală cu soluția
parțială căutată. Mai jos să descriem algoritmul de aflare a soluției
ecuației diferențiale de ordinul doi [2, 3].
Ce satisface condițiile inițiale

Admitem că soluția ecuației y=f (x) există și poate fi
reprezentată sub formă de serie Taylor.
(x-

(

+…

Să se găsească valorile
adică valorile derivatelor de la soluția parțială pentru x=x0, dar
aceasta se poate efectua cu ajutorul ecuației și a condițiilor inițiale.
Să se observe că din condițiile inițiale rezultă
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,

;

Din ecuația inițială să se afle derivatele de ordinul doi.
.
Să se deriveze ambele părți ale ecuației inițiale în raport cu x:
și, să se
înlocuiască x=x0 în partea dreaptă găsim
Să se deriveze ecuația încă odată și să se obțină:
etc.
Să se înlocuiască valorile aflate pentru derivate și anume acele
valori ale lui x, pentru care seria este convergentă, ea reprezentând
soluția ecuației. Procesul de derivare poate fi repetat și pot fi găsite
pentru seria Taylor atâtea valori ale derivatelor de ordin superior de
câte avem nevoie.
Exemplu 4. Să se afle soluția ecuații [1]
având
condițiile inițiale
Rezolvare.

Avem

.

ecuația dată aflăm

În continuare putem observa că
Și deci
Rezultă că:

iar
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adică

Din

Și pentru aceasta înlocuim seria în ecuația diferențială și
egalăm coeficienții de pe lângă aceleași puteri ale lui valorile
obținute pentru derivate în serie am obținut soluția ecuației x din
diferite părți ale ecuații.
Cu ajutorul
criteriului lui D’Alembert să găsim intervalul de convergență.

Pentru orice
Lucrarea de fata este un sprijin în studiu a seriilor de puteri.
Sunt expuse unele teoreme ale seriilor de puteri fără a fi demonstrate.
Să prezentată câteva aplicații la calculul aproximativ a funcțiilor,
integralelor și ecuațiilor diferențiale cu ajutorul seriilor de puteri.
Menționăm că:
a) prin derivare sau integrare, termen cu termen, raza de
convergență a unei serii de puteri nu se schimbă;
b) o serie de puteri se poate deriva termen cu termen sau se
poate integra termen cu termen pe intervalul deschis.
Bibliografie
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ACTIVITĂŢI DE IMPLEMENTARE ÎN PROCESUL
DIDACTIC A MANUALULUI DIGITAL DE EDUCAŢIE
MUZICALĂ PENTRU CLASA A II-A
Nicolae BALMUȘ, dr. conf. univ.,
Natalia BURLACU, dr. conf. univ.,
Alexandru BORŞ, dr. conf. univ.
Summary
Since the finality purpose of any process of digital textbooks'
(DT) developing and other educational program products is their
direct integration into the didactic act, the learning-teachingevaluation process, the authors of this paper, come with some
clarification about theier DT's implementation, developed in the
version 2.0 in Borland Delphi, in the durring of Musical Education's
lessons in the Second Class of primary school.
1. Introducere. O finalitate firească a oricărui proces de
dezvoltare a manualelor digitale (MD), cat si ale altor produse
program, mai mult sau mai puțin performante, cu menire
educațională, ar fi implementarea nemijlocită ale acestora în actul
didactic – procesul de învățare-predare-evaluare.
Conform ideii de care se conduc autorii manualelor
tradiționale, un MD, de asemenea, poate și trebuie să fie valorificat și
/sau pus în aplicare de-a lungul întregului itinerar al procesului
educațional.
2. Analiza comparată a MD de concepție nouă, versus MD
versiunea anterioară. În prezenta lucrare este vorba despre MD
consacrat „Educației Muzicale‖ pentru clasa a II-a, aprobat de
Ministerul Educației în 2015, după grupul de autori: M. Morari. Al.
Borș. E. Coroi., dezvoltat de noi de la inițiala variantă a acestuia în
modelul actualizat de nivel mai performant, supranumit, MD de
Educație Muzicală pentru clasa a II-a, versiunea 2.0 .
La fel ca și modelul său anterior [1, 185-190; 3, 316-322], MD
in versiunea actualizată este elaborat în mediul de programare
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Borland Delphi, iar în comparație cu prototipul precedent este dotat
cu o serie de funcționalități noi, care oferă viitorilor utilizatori, atât
profesorilor, cât și elevilor, o varietate mult mai diversă de
conținuturi educaționale interactive, multimedia cu funcții
personalizate atât pentru dascăli, cât și pentru elevi.
Astfel, cu ajutorul meniului „AddRes”, profesorii și elevii pot
adăuga în MD resurse digitale proprii precum sunt: fișierele audio și
/sau video, prezentările PPT (elaborate și /sau selectate de utilizatorii
MD la temele corespunzătoare), documente *.pdf, *.doc, imagini,
etc. (vezi Figura 1).
Cu ajutorul meniului „Redactare Resurse MD”, accesibil
doar pentru profesor, se permite redactarea resurselor interne ale MD
și/sau importarea/înglobarea în aplicație ale unor resurse
educaționale externe, cum ar fi: (1.) testele create cu unul din
numeroasele instrumente online deschise, precum cele elaborate cu
HotPotatoes, MoozTest; (2.) modelele de interpretare ale cântecelor;
(3.) albumul cu piese muzicale cu repertoriul pentru audiție, etc.
(vezi Figura 2).

Figura 1. Meniul „AddRes” al MD de Educație Muzicală,
versiunea 2.0
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Figura 2. Meniul „Redactare Resurse” al MD de Educație
Muzicală, versiunea 2.0

Figura 3. Ansamblu posibilităților de lucru cu MD de Educație
Muzicală, versiunea 2.0
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Modificările realizate în conținutul MD de către profesori și
elevi devin active aici imediat după finalizarea procesului de
intervenție asupra resurselor, iar codul program al MD nu mai
trebuie să fie recompilat.
În Figura 3 este reprezentată o secvență de lucru cu MD de
Educație Muzicală, versiunea 2.0 care ilustrează atât varietatea
tipurilor de activități interactiv-multimedia incorporate în MD, cât și
generoasa oferta de materiale didactice digitale posibile de inclus în
MD la simpla dorință a beneficiarilor de a-l personaliza.
Reieșind din faptul că însăși didactica educației muzicale, fiind
o disciplină obligatorie în cadrul pregătirii universitare inițiale a
învățătorilor de clase primare, insistă asupra implementării la orele
muzicale asupra anumitor tipuri, forme de activități educaționale [2,
398-405], noi, dezvoltatorii MD versiunea 2.0 am tins să transpunem
o majoritate covârșitoare ale acestora în produsul nostru program.
DIDACTICA EDUCAȚIEI MUZICALE /
METODICA EDUCAȚIEI MUZICALE
NOȚIUNILE MUZICALE DE BAZĂ

PRACTICA PREDĂRII MATERIEI
MUZICALE

 Sunetul;
 Reprezentarea grafică a sunetului;
 Durata sunetului;
 Intensitatea sunetului;
 Intervalul muzical;
 Metrica muzicală
 şi elementele ei;
 Sistemul sonor, etc.

 Noțiunile
generale
despre
importanța muzicii și a educației
muzicale în dezvoltarea copilului;
 Partea aplicativă referitoare la
modul sistematic de concepere a
lecției;
 Metodele și procedeele de
predare specifice;
 Exercițiile
de
specialitate
impuse de specificul materiei;
 Integrarea elevului în activități
social-muzicale colective (corul și
ansamblele instrumentale, etc.)
 Metodele și strategiile de
evaluare generale și specifice.

Figura 4. Componența de curriculum la cursul universitar de
Didactica educației muzicale / Metodica educației muzicale [2]
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În opinia noastră atât structura duală al obiectului de studiu
Didactica educației muzicale / Metodica educației muzicale în sine,
cât și MD aferent al disciplinei în cauză trebuie să ofere
beneficiarilor, studenților, viitorilor profesori în școala primară, iar
prin prisma pregătirii lor și elevilor, pe lângă cunoștințele de
specialitate din teoria muzicii și posibilitatea de a efectua diverse
tipuri de exerciții specifice educației muzicale, elemente cu activități
interactive, de care am încercat să ținem cont în prezenta elaborare,
după cum urmează:
Exerciții sistematizate după obiectivele-cadru, cât și exerciții
sistematizate după competențele generale şi după unitățile de
învățare; Diverse tipuri de jocuri muzicale cu orientare didactică;
Tehnici de stimulare a imaginației, creativității de tip școlar mic;
Strategii de educație morală şi muzicală, etc. [2, 398-405].
Întreg ansamblul de activități didactice enumărate mai sus care
pentru a fi incorporate la nivelul unui produs program de tipul unui
Manual Digital de Educație Muzicală la rândul lor trebuie concepute
corect nu doar din punct de vedere metodologic, ci și informatic și
algoritmic pentru a putea fi implementate pe calculator într-un regim
interactiv, flexibil și fiabil.
3. Concluzii. Deoarece demersul proiectării didactice, în sine,
se recomandă a fi orientat spre personalizarea activității de predareînvățare-evaluare, profesorul, în cazul când aceste criterii complexe
trecute anterior în revistă nu se regăsesc în oferta generoasă din
manualele tradiționale și / sau alternative, MD, în virtutea faptului ca
este conceput și dezvoltat într-un produs program de nivel înalt, are
posibilitatea să fie incluse, pe parcursul anului academic, piese și
/sau exerciții muzicale selectate de către fiecare cadrul didactic
individual după prototipul unui portofoliu fie în interpretare
personală, fie una efectuată de un muzician, interpret profesionist,
maestru în muzică, etc., fapt care oferă o flexibilitate fără precedent
atât spectrului de materialele didactice puse în aplicare în cadrul
studierii disciplinei date, cât și gradului de creativitate pe care îl
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poate manifesta profesorul și / sau elevul, utilizând instrumentele
performante și multiple ale unui astfel de MD.
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METODOLOGIA APLICĂRII SISTEMULUI
ELECTRONIC „MAPLE” ÎN STUDIEREA CURSULUI
„TEORIA GRAFURILOR”
Marina BOSTAN, lector universitar
Summary
Many problems computers are used to solve involve
representing relationships between objects, places, or concepts.
Because graphs can be either directed or undirected, they are
flexible method of showing connections. Maple has a large collection
of commands related to Graph Theory, all found in the GraphTheory
package. The GraphTheory package is presently intended for
teaching and research usage an dis designed to handle graphs of up
to 1000 vertices. Some of standard operations for graphs we
describe in this paper with examples.
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Originile teoriei grafurilor se regăsesc în rezolvarea unor
probleme distractive din matematică, care au atras atenția unor
matematicieni cum ar fi: Euler, Hamilton, Cayley, Sylvester, Birkoff.
„Data nașterii‖ a teoriei grafurilor poate fi considerată anul 1736,
când elvețianul Leonard Euler, fizician-matematician, a publicat un
articol în care a clarificat problema „Celor 7 poduri‖ și a prezentat
metode pentru rezolvarea altor probleme de același tip. Tradițional,
metodele teoriei grafurilor sunt folosite în cercetările din domeniile
științelor exacte: informatică, fizică, electrotehnică, chimie ș. a.
Datorită investigațiilor teoretice profunde, efectuate în ultimele
decenii, precum și dezvoltării aspectului algoritmic, care a avut loc
odată cu apariția tehnicii de calcul moderne, astăzi sunt cunoscuți un
șir de algoritmi eficienți, folosiți în soluționarea problemelor
aplicative din domeniul informaticii, economiei, sociologiei etc.
Grafurile oferă cele mai potrivite metode de a exprima relațiile
dintre obiecte, astfel aria lor de utilizare practică este foarte vastă, de
la economie la psihologie socială. În scopul familiarizării cu
diversele domenii de aplicare, utilizăm probleme a căror rezolvare
implică noțiuni legate de teoria grafurilor [5].
Scopul urmărit în cadrul predării acestei discipline este de a
aduce la cunoștință studenților, fundamentele teoretice ale teoriei
grafurilor, precum și aspectul algoritmic al acesteia, implementarea
deprinderilor de a folosi metode și algoritmi eficienți în soluționarea
problemelor cu caracter teoretic și practic din diverse domenii. În
mod special se va accentua rolul Teoriei grafurilor în dezvoltarea
informaticii, în elaborarea metodelor eficiente și a algoritmilor
respectivi pentru soluționarea problemelor practice [6].
Maple este un sistem electronic de calcule matematice,
dezvoltat de firma Maplesoft (http://maplesoft.com)[4], care poate fi
utilizat și la soluționarea majorității problemelor din Teoria
Grafurilor. Pachetele din sistemul Maple sunt colecții de funcții care
permit efectuarea calculelor specifice. Apelarea acestora se face cu
ajutorul comenzii with (nume_pachet). Pachetul GraphTheory
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reprezintă o colecție de comenzi destinate pentru crearea,
construirea, manipularea și testarea grafurilor și determinarea
proprietăților acestora.
Funcțiile de bază, care se utilizează la rezolvarea problemelor
cu grafuri sunt: Graph() – crearea unui graf neorientat; DGraph() –
crearea unui graf orientat; AddEdge() – adăugarea muchiei(-iilor)
într-un graf; AddVertex() – adăugarea nodului(-rilor) într-un graf;
DrawGraph() – desenarea (construirea, prezentarea) unui graf;
AdjacencyMatrix() – returnează matrice de adiacență;
IncidenceMatrix()
–
returnează
matrice
de
incidență;
WeightMatrix() – returnează matricea ponderată pentru garful dat și
altele [4].
Prezentăm careva exemple de utilizarea pachetului
GraphTheory din sistemul Maple 18.
Exemplul 1. Grafuri neorientate
Apelăm pachetul GraphTheory:
Definim graful neorientat cu 5 noduri și 7 muchii:

Construim graful definit:

Fig. 1 Graful neorientat cu 5 noduri și 7 muchii
Afișăm lista muchiilor:
Determinăm gradul nodurilor 1, 3 și 5:
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Adaugăm nodul 6:
Adaugăm muchiile (2,6) și (4,6):
Construim graful obținut:

Fig. 2 Graful neorientat cu 6 noduri și 11 muchii
Eliminăm muchiile (1, 4) și
(3,5):
Construim graful obținut:

Fig. 3 Graful neorientat cu 6 noduri și 9 muchii
Afișăm matricea de adiacență:
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Generăm un subgraf din mulțimea nodurilor [1, 2, 3, 4, 6]:

Construim subgraful G1 din graful G :

Fig. 4 Subgraful G1 (roșu) din graful G
Generăm garful complet din 4 noduri:
Construim graful obținut:
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Fig. 5 Graful complet din 4 noduri
Exemplul 2. Drumuri minime în graf
Problema: Aplicând algoritmul lui Dijkstra și Roy-Floyd [2,
p. 56] să se determine drumurile de cost minim de la nodul 1 la toate
celelalte noduri.

Fig. 6 Graful orientat cu 4 noduri și 7 arce
Apelăm pachetul GraphTheory:
Definim graful cu 4 noduri și costurile date:
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Construim graful definit:

Fig. 7 Graful orientat G4
Apelăm procedura DijkstraAlgorithm pentru
drumurilor de cost minim de la vârful 1 până la celelalte:

aflarea

Observăm că obținem nu numai costul minim pentru
drumurile de la vârful 1 până la celelalte, dar și traseele acestora
(noduri intermediare, prin care ajungem de la nodul 1 până la nodul
final).
Apelăm procedura Distance (G4, s, t) pentru a returna
numărul de muchii din cel mai scurt drum de la nodul s la nodul t.
Prin anologie determinăm numărul de muchii din cel mai scurt
drum de la nodul 1 până la nodurile 3 și 4.

Pentru utilizarea algoritmului Roy-Floyd se aplică comanda
AllPairsDistance pentru a obține valorile costurilor minime a tuturor
drumurilor:
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Se construiește graful pentru nouă matricea obținută:

Fig. 8 Graful orientat G4 îmbunătățit
La implementarea TIC în procesul de studii trebuie să atragem
atenția la următoarele aspecte: vizibilitatea, interactivitatea și
vizualizarea etapelor de rezolvare a problemelor. Acestor criterii le
corespunde sistemul electronic Maple, din acest considerent el poate
fi aplicat în cadrul studierii şi predării Teoriei Grafurilor.
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UNELE METODE DE PROTEJARE A OCHILOR ÎN TIMPUL
LUCRULUI LA CALCULATOR
Olga CHIRCHINA, dr., lector universitar
Zinaida GHILAN, dr., conf.
Summary
In this paper we presented some methods that will reduce the
negative impact of the computer on human eyesight with the help of
simple eye exercises, which could be done while working.
Calculatorul a devenit, în ultimul timp, un adevărat „partener‖
de lucru al omului în multe domenii de activitate. Totuși, există un
șir de factori negativi, care ar trebui să se ia în considerație când se
lucrează la calculator mai mult de 2-3 ore pe zi: mușchii ochilor
obosesc de tensiunea constantă a calculatorului, care provoacă dureri
oculare și spasme [1].
Primele semne de presiune asupra ochilor se manifestă prin
uscăciune, inflamație, roșeață, sensibilitate crescută la lumină, dureri
în gât, umeri, spate, cap, oboseală şi nervozitate – toate acestea pot
duce la o slăbire drastică a vederii. Conform statisticilor s-a estimat
că fiecare al patrulea elev se confruntă cu probleme deficiente de
vedere, iar până în anul 2020 o treime din populație va fi afectată de
miopie, ce rezultă că fiecare al treilea copil va fi purtător de ochelari
[2].
Să analizăm mai detaliat cauzele tulburărilor vizuale.
În primul rând, este dovedit faptul că în timpul lucrului scade
clipirea ochilor la ecranului monitorului. În momentul când se
lucrează la monitor, pleoapele ochilor sunt închise de câteva ori mai
puțin, pentru a vedea imaginea în mod natural. În situația normală,
ochii clipesc de 20-25 de ori pe minut, în timp când se lucrează la
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calculator – doar de 1-2 ori pe minut, ceea ce duce la uscarea
stratului lacrimal și reduce astfel lăcrămarea ochilor, provocând
iritarea conjunctivei, corneei, apar boli tipice oculare: roșeață,
uscăciune, mâncărime.
Ce se poate face pentru a remedia această situație? În literatura
de specialitate [3, 4, 5] se recomandă o serie de exerciții pentru
ochi. Subliniem că rolul unui exercițiu este de a elibera tensiunea din
mușchii oculari.
Generalizăm pașii pentru îndeplinirea acestor exerciții:
1) Înainte de a efectua exerciții, ar trebui să se așeze comod, este mai
bine să se rezeme cu spatele. În măsura posibilității să se relaxeze.
Simplitatea acestui moment îmbunătățește efectul. Să se închidă
strâns ochii pentru 20-30 secunde. Să se repete de 5 – 7 ori aceasta
procedură.
2) Să se uite în sus, apoi să se privească în jos. În continuare, să se
repete din stânga și din dreapta. Să se repete de 5 – 7 ori, urmată de o
pauză de 1-2 minute. Să se îndeplinească exercițiul anterior de-a
lungul diagonalelor. Numărul de execuții și pauze sunt aceleași ca și
în exercițiul precedent.
3) Pentru acest exercițiu se ia o foaie de hârtie albă. In centrul foii să
se deseneze, cu carioca verde, un cerculeț de diametru 1-2 mm. Să se
așeze foaia de hârtie într-un mod strict perpendicular pe linia de
vedere, la o distanță de 33 de centimetri. Să se privească la acest
cerculeț timp de 10 minute.
4) Să se deseneze cu ochi un „cerc‖ invers acelor de ceasornic, apoi
să se privească direct prin fereastră, apoi să se repete în direcția
opusă de 3-4 ori.
5) Să se aleagă punctul cel mai îndepărtat în spațiu și să se uite timp
de 10 minute. Cu cât este mai îndepărtat obiectul, cu atât este mai
mare efectul.
După analiza exercițiilor recomandate, am întrebuințat o altă
serie de exerciții pentru ochi, utilizând limbajul de programare
Delphi, care, la fel, pot fi efectuate direct la locul de muncă. Vom
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descrie succint această serie. Medicii ne sfătuiesc: clipiți de mai
multe ori atunci când faceți schimb dintre monitor și tastatura [2]. În
acest caz, creierul nostru percepe mișcarea pleoapelor. Unul dintre
exerciții este destinat provocării clipirii (vezi fig. 1): timp de un
minut utilizatorul privește forma cu un ochi deschis (a) care se
schimbă periodic cu un ochi închis (b) și clipește simultan prin
comenzile audio „open‖ şi „close‖.
Prin acest exercițiu în creier se efectuează transformări a
planului bidimensional în tridimensional prin mărirea (a) și reducerea
dimensiunii (b) obiectului, rotindu-se în direcția acelor de ceasornic
și în sens opus. Aceasta creează iluzia îndepărtării și apropierii de
obiect.

Fig.1. Deschiderea – Închiderea ochilor
Al doilea factor care influențează asupra vederii este faptul că
în timpul lucrului la calculator ochii privesc într-o anumită direcție și
distanța e bine determinată, ecranul devine staționar. Mișcarea
ochilor este redusă, zona de îngustare este în continuă mișcare între
tastatură, ecran și manuscris. Observăm că domeniul de înregistrare a
ochilor se îngustează. În plus, utilizatorul privește ecranul ca un plan
bidimensional, iar suprafață de lucru se află în poziția verticală.
Creierul nostru este obișnuit cu o viziune spațială, ceea ce creează
condiții pentru boli oculare. Pentru a menține vederea este necesar de
a trece cu vederea de la un obiect la altul, sau să privim în
îndepărtare. Un exercițiu care poate ajuta în acest caz este prezentat
la fig. 2.
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Fig.2.
Efectul
tridimensional

a)
b)
Exerciţiul din fig. 3 contribuie la mișcări spontane repetitive
ale ochilor, cu schimbarea în mod frecvent a poziției obiectului.
Pe formă se mişcă în mod spontan o bilă (a, b). Direcția de
mișcare a bilei variază de la vertical la orizontal și invers.

Fig.3. Mișcarea stângă dreaptă – sus – jos

a)
b)
După cum se știe, vederea se deteriorează, de obicei, din cauza
defocalizării ochilor. Adică, sistemul optic al ochiului nu
concentrează razele de pe retină. Aceasta necesită de a restabili
capacitatea de focusare a ochiului şi de a concentra razele numai întro poziție predeterminată a retinei. Sarcina de restabilire a vederii este
redusă la formarea mușchilor cristalini.
Există o serie de exerciții de formare a mușchilor cristalini. Cu
acest scop în literatura [3, 4, 5] se propune un set de exerciții
speciale. Persoanele cu vederea normală se pot antrena pentru a
îmbunătăți în continuare vederea lor. Rezultatul depinde în întregime
de integritatea și regularitatea efectuării acestor exerciții.
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Fig.4.
Urmărirea
mișcării celor două bile

a)
b)
Noi propunem cu acest scop efectuarea exercițiului de la fig.
4: urmărirea mișcării lente simultane în direcții opuse (a) și înapoi
(b) ale două bile ce contribuie la formarea mușchilor cristalini.
În afară de exercițiile enumerate mai sus, pentru protejarea
ochilor în timpul lucrului la calculator se recomandă [3, 4]:
 folosirea ochelarilor de calculator cu filtre speciale; foarte utili
sunt ochelarii cu lentile antireflex;
 suprafața monitorului trebuie să fie perpendicular pe planul
sursei de lumină;
 distanța de la ochi la monitor ar trebui să fie de cel puțin 60 cm;
 monitorul trebuie să se găsească la 10 cm deasupra nivelului
ochilor;
 luarea pauzelor la fiecare 20 de minute pentru a se uita în
îndepărtare timp de cel puțin 30 de secunde şi închiderea ochilor
aproximativ pe doua trei minute;
 consumarea a cât mai multe lichide: apa are rolul de a elimina
toxinele din organism etc.
Şi nu ultimul rol joacă organizarea corectă a locului de muncă.
Conform standardelor [5, 6], distanța de la monitor la peretele
posterior al rândului adiacent al monitorului trebuie să fie de cel
puțin 2 metri, iar distanța dintre pereții laterali – 1,2 metri, cel puțin.
Zona per utilizator adult trebuie să fie de cel puțin 6 metri, volum –
cel puțin 20 de metri cubi.
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Concluzionăm: că dacă se aderă la sfaturile sugerate în acest
articol și se face exercițiile recomandate, atunci viziunea poate și ar
trebui să fie salvată atunci când se lucrează la calculator.
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INSTRUMENTE ONLINE PENTRU CREAREA
RESURSELOR EDUCAȚIONALE ELECTRONICE
Tatiana CHIRIAC, dr., conf. univ.
Summary
This article discusses the possibilities of integrating
information technology into teaching-learning process by means of
online technologies originated to create e-learning resources. In the
last decade, online tools have evolved impressively, allowing to
create interactive educational resources such as tutorials, didactic
games, simulations, conceptual maps, electronic tests and other
resources that may successfully diversify teaching-learning
strategies.
The conditions to develop educational resources with the help
of online tools provide us to analyse and understand the role,
possibilities and barriers of technology in teaching-learning process,
to identify applications and technological tools appropriate to
specific activities and to create and share educational resources
according to the scope, finality and educational content.
255

Introducere
Învățământul modern se bazează pe formarea de abilități,
gândire creativă și critică, cooperare, independență și autodezvoltare. Utilizarea tehnologiei informației în educație are rolul de
a spori eficacitatea, accesibilitatea și calitatea procesului de învățare
și presupune organizarea și utilizarea eficientă atât a materialelor
electronice, precum și elaborarea resurselor educaționale electronice
de concepție proprie în acord cu conținutul curricular. Curriculumul
contemporan îl determină pe profesor să dezvolte resurse adaptabile
și flexibile de învățare, care ar putea fi implementate rapid în
activități didactice și facilita transmiterea conținuturilor educaționale.
În așa mod devine posibilă organizarea unui proces educațional
eficient, care se bazează pe cooperarea și dialogul participanților.
Elaborarea resurselor educaționale electronice reprezintă unul
dintre standardele obligatorii al domeniilor de competențe digitale
înaintate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova (Standarde de competențe digitale pentru
cadrele didactice din învățământul general, aprobate prin ordinul
ME nr. 862 din 07 septembrie 2015) [1], pe care profesorii urmează
să-l formeze și dezvolte pentru a face față creițelor înaintate. Acest
standard se bazează pe abilitatea de a implementa aplicațiile software
profesionale în crearea de documente și resurse cu conținut
educațional, reprezentate prin tehnologia informațională. În calitate
de resurse educaționale electronice, interpretăm aici documente și
informații în format electronic destinate pentru activități
educaționale, proiectate și desfășurate în cadrul unor cursuri, module
sau unități curriculare și extracurriculare, care conduc la stabilirea
unui context de instruire modern și constructivist.
Pentru implementarea acestui deziderat, în contextul
informatizării procesului didactic și al avantajării transmiterii
conținuturilor educaționale, pot fi utilizate instrumente și tehnologii
online, care permit elaborarea de resurse educaționale electronice.
Prin urmare, competența în utilizarea tehnologiilor online devine
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rapid o componentă fundamentală a alfabetizării digitale în educație
și cercetare. Formarea competențelor digitale și, în continuare,
aplicarea competențelor formate, reprezintă priorități actuale, ce pun
accentul pe abordări pedagogice inovatoare, centrate pe instruiți, și
bazate pe absorbția TIC în predare-învățare.
Actual, Web-ul poate fi considerat ca un set enorm de
instrumente electronice integrate. Există instrumente online pentru a
crea o multitudine de materiale educaționale precum: tutoriale și
materiale didactice, simulări educaționale, liste de lectură, studii de
caz, itemi de evaluare, e-reviste, e-cărți, etc. Pot fi evidențiate
următoarele tipuri de resurse educaționale electronice:
 documente, prezentări, foi de calcul;
 materiale adiționale de tip e-glosare, e-enciclopedii;
 imagini (baze de date de imagini);
 video / audio;
 evaluări electronice;
 jocuri educaționale;
 hărți memo de concepte;
 tutoriale;
 modele tridimensionale etc.
În prezent, există un număr mare de servicii și instrumente
online, puse la dispoziția utilizatorilor gratuit sau parțial plătite, care
pot fi cu succes implementate în elaborarea de resurse educaționale
electronice menționate.
Servicii online
Implementarea tehnologiilor online destinate pentru elaborarea
resurselor educaționale se face în acord cu nevoile curriculare și
finalitățile educaționale. De asemenea, se va lua în considerație
competența digitală a utilizatorului. De aceea, în majoritatea
cazurilor, sunt populare acele instrumente, care conțin o interfață
prietenoasă, meniuri intuitive, utile pentru a obține resurse
educaționale de calitate și interesante. Aplicațiile online sunt
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instrumente web (gratuite, parțial plătite, comerciale) care permit
elaborarea resurselor educaționale electronice și implementarea unei
game largi de alte activități sociale.
Considerând abordarea didactică a unei discipline sau a unei
secvențe de conținut didactic, tehnologiile online pot fi structurate în
dependență de produsul final promovat. Astfel, putem deosebi
aplicații pentru elaborarea testelor, aplicații pentru elaborarea
prezentărilor, aplicații pentru editarea multimedia, și altele, sau
sisteme online complexe, care permit crearea mai multor tipuri de
resurse educaționale. Multe dintre ele sunt reprezentate de cele mai
complexe soluții și evoluează constant în ceea ce privește
funcționalitatea și posibilitățile aplicației.
Implementarea resurselor educaționale interactive, evaluarea
lucrărilor și rezultatelor academice, oferirea de feedback personalizat
reprezintă experiențe complet diferite într-un mediu online, iar
companiile IT se grăbesc să creeze instrumente care fac predareaînvățarea online mai ușoară, mai eficientă și mai plăcută pentru
cadrul didactic și instruiții săi. Prezentările, jocurile și activitățile
interactive, videoclipurile etc. fac parte din setul de materiale
educaționale ale unor profesori, iar atunci când un profesor îmbină
priceperea digitală și măiestria profesională, se pot întâmpla lucruri
uimitoare într-o sală de studiu. Instrumentele online, cum ar fi, de
exemplu, cele din Google Apps, Zoho One Applications [2] permit
utilizatorilor să creeze și să partajeze documente și informații online,
cât și să le editeze în timp real. Acest lucru permite instruiților să
promoveze o învățare bazată pe colaborare și partajare.
Actual, în spațiul Internet-ului putem găsi o gamă largă de
astfel de aplicații. Majoritatea serviciilor actuale funcționează după
următoarele principii: înregistrare, alegerea unui tip de activitate,
elaborarea materialului educațional în baza unui șablon, introducerea
întrebărilor și răspunsurilor, publicarea materialului elaborat. În
continuare vor fi propuse câteva exemple de instrumente online, care
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pot fi implementate de către profesori în elaborarea de resurse
educaționale electronice.
Aplicația learningApps.org poate fi utilizată pentru a elabora
materiale didactice interactive în baza scenariilor de tip: cuvinte
incrucișate, jocuri didactice, ordonare, alegere multiplă, completare
de spații, etc.
Instrumentele online purposeGames.com, quiz game Master,
classtools.net,
toolsforeducators.com,
gamestarmechanic.com
(elaborarea de jocuri video) sunt pe larg utilizate în elaborarea
jocurilor didactice, victorinelor, competițiilor intelectuale etc.
O viziune moderna asupra activităților de tip colaborare
online, partajarea ideilor, utilizarea unui spațiu comun de lucru în
timp real prezintă aplicațiile twiddla.com (partial gratuit),
collabedit.com, primarypad.com, join.me.
Aplicațiile easytestmaker.com (partial gratuit), testMoz.com,
quizlet.com, classmarker.com pot fi implementate în elaborarea
testelor electronice care conțin itemi cu alegere multiplă,
adevărat/fals, asociere, completare de spații etc.
Un exemplu de elaborare a tutorialelor video servesc
aplicațiile cu funcționalități multiple showMe.com, screencast-omatic.com; aplicația tildee.com poate servi în elaborarea tutorialelor
pe pagini web.
Exemple de transmisie, testare și feedback instantaneu online
reprezintă
aplicațiile
polleverywhere.com,
socrative.com,
flubaroo.com.
Crearea schemelor bloc, organigramelor, diagramelor Venn
etc. devine mult mai creativă și atractivă cu ajutorul aplicațiilor
online creately.com, Google Chart Tools, gliffy.com.
În general, este necesar de testat posibilitățile aplicațiilor
online în vederea creării resurselor digitale de învățare pe care
profesorii intenționează să le folosească în cadrul lecțiilor. Profesorii
pot evalua resursele elaborate după modul în care acestea acoperă
subiectul predat, cât de clar sunt transmise informațiile și cum pot fi
259

sprijinite activitățile practice și individuale ale cursanșilor. Astfel,
resursele educaționale electronice pot fi implementate în scenarii
didactice cu varietate scopuri, inclusiv: ca o modalitate de a
introduce subiectul lecției, predarea în cadrul unei conferințe,
stimulent pentru discuții în grup, acces la diferite tipuri de resurse
multimedia, activități didactice de revizuire sau extindere. Pentru a
optimiza eforturile în proiectarea și producerea de resurse e-learning,
materialele concepute pot fi adaptate și refolosite în sesiuni de curs și
ateliere de formare.
Reflecții metodologice
Procesul de predare susținut de tehnologia informației poate
aprofunda procesul de învățare al instruiților, dacă sunt respectate
obiectivele instructive. Cu toate acestea, poate fi o provocare
căutarea și selectarea instrumentelor adecvate, fără a pierde din
vedere obiectivele de învățare. Însă odată identificate, integrarea
acestor instrumente poate deveni o provocare deja, din considerente
că profesorul trebuie să găsească modalități creative și constructive
de integrare a tehnologiei în predarea conținuturilor studiate în cadrul
unei unități de învățare.
Elaborarea resurselor educaționale electronice trebuie să
satisfacă anumite standarde metodologice. Resursele educaționale
electronice pot exista în multe formate: text, audio, video,
multimedia sau diferite combinații ale acestora. Pot fi bazate pe o
secvență de învățare, o lecție, un set de lecții (un modul), un curs sau
un program de studiu. De asemenea, pot susține o abordare specifică
de învățare behavioristă, cognitivistă, conectivistă, colaborativă,
constructivistă, fie în combinație. În orice caz, profesorul urmează
să-şi asume întreaga responsabilitate pentru realizarea obiectivelor de
învățare, creând un mediu potrivit prin intersecția noilor paradigme
(figura 1).
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Fig. 1. Interacțiunea elementelor constitutive în procesul de
proiectare a resurselor educaționale electronice
Resursele de învățare electronice ar trebui să promoveze mai
degrabă activități practice interactive, decât studierea materiei
teoretice. Cu ajutorul acestora, instruiții pot fi încurajați să
gândească, să reacționeze, să reflecteze, să pună întrebări, astfel
dezvoltându-le abilități de gândire critică și de luare a deciziilor.
Materiale didactice interactive, utilizate atât la lecții, cât și ca teme
pentru acasă, facilitează activitatea profesorului și creează un
feedback eficient, asigurând repetarea independentă de către instruiți
a materialul studiat. În plus, tipul acestor materiale intensifică
activitățile cognitive și ajută instruiții să învețe mai eficient
materialul didactic. Interactivitatea sporită implică gândirea creativă,
interesul, promovarea diferitor stiluri de învățare. Astfel, resursele
online oferă un nivel calitativ nou de învățare. În linii generale,
principalul avantaj al resurselor digitale este abilitatea lor de a
personaliza experiențele de învățare prin elemente de interactivitate,
feedback și angajament constructiv.
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Designul instrucțional al unei resurse educaționale electronice
se va realiza ținând cont de următoarele sugestii [3, 4]:
 Resursa educațională este potrivită pentru o gamă largă de
stiluri de învățare și de predare, de exemplu încurajează învățarea
prin descoperire, predarea colaborativă.
 Întrebările și activitățile proiectate trebuie să încurajeze
reflecția, să sporească atenția și să favorizeze înțelegerea.
 Sarcinile proiectate trebuie să promoveze dezvoltarea
abilităților de comunicare, auto-exprimarea, interacțiunea
constructivă în grup, creativitatea, interpretări sau soluții unice de
rezolvare a problemelor.
 Resursa educațională va încuraja lucrul independent al
cursantului.
 Orice resursa educațională creată trebuie să conțină
posibilități de explorare, nivele de învățare și de înțelegere adecvate
vârstei și scopului educațional.
Folosind combinația de abordări pedagogice inovative în
cadrul proiectării resurselor digitale, profesorul va asigura un recurs
emoțional și va lăsa studenților o atitudine pozitivă față de materialul
studiat.
Concluzii
Identificarea instrumentelor și tehnologiilor online, utile în
elaborarea resurselor educaționale electronice și adecvate
obiectivelor de învățare urmărite, reprezintă o provocare pentru orice
cadru didactic. Însă odată identificate, integrarea acestor instrumente
poate deveni o provocare deja, din considerente că profesorul
urmează să aplice strategii de învățare constructive pentru a integra
tehnologia informației în predarea conținuturilor de curs.
Majoritatea resurselor educaționale electronice sunt utilizate în
învățare pentru a construi abilitățile cognitive ale instruiților.
Resursele educaționale electronice trebuie să sprijine și să fie
în concordanță cu conținutul curriculumului; să fie adecvate
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subiectului de învățare, vârstei instruitului, nivelului de competențe,
să satisfacă stilurile de învățare.
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CURSURI MASIVE ONLINE DESCHISE ÎN DEZVOLTAREA
PROFESORILOR
Roza DUMBRĂVEANU, dr., conf. univ.
Summary
Massive Open Online Courses (MOOC) represent one of the
opportunities for the professional development of the teachers. The
paper describes some challenges for promoting MOOC in the
education area. It emerged within the project Teachers’ Continuous
Professional Training through Development of Massive Open Online
Courses performed within the bilateral collaboration program
Romania – Moldova. The MOOC movement is at the very early
stage: the concept of MOOCs is new for teachers, the level of
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awareness on availability and usage of MOOCs is quite low among
them. The paper investigates the challenges related with delivering
MOOCs for the professional teacher development.
1. INTRODUCERE
Această lucrare face legătură dintre necesitățile de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice și promovarea cursurilor MOOC în
educație (în articol este utilizată abrevierea originală din limba
engleză, întrucât nu este adoptată o abreviere în limba română).
MOOC reprezintă o varietate de cursuri electronice cu anumite
caracteristici specifice [6]. Chiar și pentru universitarii din Republica
Moldova, care au o anumită experiență în domeniul cursurilor
electronice, termenul MOOC este unul nou. Ideea de a promova
MOOC în rândul cadrelor didactice ca mijloc de realizare a cerințelor
de dezvoltare profesională continuă a fost lansată în cadrul
proiectului „Formarea profesională continuă a cadrelor didactice prin
dezvoltarea de cursuri masive online deschise (MOOC)" (2016 –
2018) conceput în cadrul programul bilateral de colaborare dintre
România și Republica Moldova. Proiectul vizează îmbunătățirea
formării cadrelor didactice din țările participante, prin realizarea unui
curs MOOC, care să integreze resurse educaționale cu acces liber
(RED). Partenerii proiectului sunt instituții de învățământ superior
implicate în formarea cadrelor didactice: Universitatea Pedagogică
de Stat „Chișinău" Ion Creangă și Universitatea de Vest din
Timișoara.
2. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PROFESORILOR:
NECESITĂȚI ȘI PROBLEME

În codul educației este stipulat: „... Dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice este obligatorie pe parcursul întregii activități
profesionale și este reglementată de Guvern. Ea se desfășoară în
instituții de învățământ superior și/sau în instituții de formare
continuă, în alte organizații ce furnizează servicii educaționale, pe
baza programelor de formare profesională acreditate" [4]. Termenii
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de referință pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice sunt
descriși în documentul „Standarde pentru competențele profesionale
ale cadrelor didactice" [9].
Documentele de politici reflectă cerințele societății și ale
economiei față de educație. Profesorii activează într-un mediu social,
economic și științific, în care se produc permanent schimbări. Ei
trebuie să dezvolte în studenți/elevi gândirea analitică și critică,
pentru ca aceștea șă înțeleagă sensul acestor schimbări, să fie
deschiși ideilor noi și să fie în stare să rezolve probleme din viața
reală. Pentru a face față ritmului rapid al inovațiilor educaționale și al
tehnologiilor, precum și al schimbărilor din domeniile cunoașterii,
profesorii trebuie să studieze în permanență.
Posibilitățile de dezvoltare profesională oferite de instituțiile
de învățământ superior din Moldova sunt în mare parte tradiționale:
cursuri de formare față în față pe o durată de câteva săptămâni,
ateliere și seminare. Există și unele variante de cursuri mixte, ce
reprezintă combinații de sesiuni tradiționale și de cursuri electronice.
Principalele provocări pe care le întâmpină cadrele didactice în
dezvoltarea competențelor lor profesionale sunt condiționate de
următorii factori: timp necesar pentru participarea la cursuri, cu
eliberarea de la locul de muncă; concordanța dintre conținutul
cursurilor și necesitățile de formare; costuri financiare associate.
Societatea are așteptări conform cărora profesorii trebuie să fie
responsabili de reînnoirea cunoștințelor și abilităților proprii cu un
sprijin institutional minim sau chiar fără suport financiar sau
comunitar pentru efortul depus pentru a-și menține competențele la
un nivel adecvat. Profesorii nu au timp pentru cursuri tradiționale,
deoarece de obicei ei trebuie să-și realizeze activitățile din școală.
Adesea, conținutul cursurilor de formare nu este transparent în
prealabil și nu este potrivit pentru nevoile cadrelor didactice, însă
cursanții înscriși nu abandonează aceste cursuri, deoarece au nevoie
de certificare, care să ateste dezvoltarea continuă. Cursurile MOOC
ar putea contribui la rezolvarea problemelor menționate.
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3. CARACTERISTICI MOOC
Cursurile (MOOC) sunt cursuri masive, online, deschise, care
facilitează accesul deschis la studii pe scară largă. Cele patru
dimensiuni ale unui MOOC – masiv, deschis, online și curs – sunt
caracteristici inerente acestui concept [6].
Termenul masiv se referă la numărul mare de participanți care
sunt înscriși în cursuri MOOC. Inițial, prin masiv se presupunea un
număr de ordinul miilor sau chiar zecilor de mii. În prezent, cursurile
ce au mai mult de o sută de participanți pot fi considerate MOOC.
Proiectarea cursurilor MOOC trebuie să ia în considerare modul de
prezentare eficientă a conținutului și de susținere a colaborării între
cursanți, precum și implicarea unor noi strategii didactice, care să
asigure oportunități de predare și învățare de calitate pentru un număr
foarte mare de cursanți.
Online, în interpretare îngustă, se referă la un curs derulat
online în întregime. Pentru cursanți aceasta înseamnă flexibilitate din
punct de vedere geografic și al timpului consacrat studierii cursului
pe durata cât acesta este activ. Cursul include sesiuni sincrone pe viu,
precum și sesiuni asincrone (înregistrări video, forumuri). Treptat
instituțiile tind să încorporeze materialele din cursurile MOOC în
format mixt în cursuri tradiționale, mixt însemnând prezența fizică a
participanților în realizarea activităților de învățare. Varianta mixtă
poate avea diverse realizări: mixt de sesiuni față-în-față și sesiuni
online; incorporare materiale MOOC în activitățile unui curs
tradițional; suport sau consultații ale unui profesor/tutor pentru cursul
derulat online.
Termenul deschis are mai multe semnificații în contextul
MOOC. Una dintre semnificații se referă la acces: oricine, indiferent
de studiile sau de experiența pe care o are sau de contextul în care
activează, poate să se înscrie într-un curs MOOC și să studieze.
Deschis poate face referință la costuri; deseori cursurile MOOC sunt
disponibile gratuit. A treia semnificație a termenului deschis se referă
la natura deschisă a acumulării și dezvoltării de cunoștințe în cadrul
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unui MOOC, inclusiv la utilizarea resurselor educaționale deschise.
Deschis se referă, de asemenea, și la oportunitatea de remixare și
reutilizare a resurselor elaborate în cadrul și pe durata derulării unui
MOOC de către profesori și cursanții înșiși în procesul de creare de
cunoștințe noi.
Filosofia interpretării aspectului de deschidere din conceptul
MOOC implică mai multe provocări. Furnizorii de platforme pentru
cursuri online, precum și organizațiile care oferă MOOC, utilizează
diferite modele și respectiv, prețuri. Prețurile pot include plata pentru
certificare, pentru susținerea examenelor, pentru a obține credite, sau
pentru a obține o calificare. Modelul actual de acces deschis, care
permite oricui să se înscrie într-un MOOC, constituie o provocare
condiționată de recunoașterea faptului că nu toată lumea este
pregătită în mod adecvat, la nivelul și cunoștințe și abilități pe care le
posedă, să se implice în studierea unui MOOC. Modul de învățare
informal, în mare măsură de sinestătător în MOOC, și lipsa de sprijin
și/sau de conexiuni interpersonale pe durata unui curs, în ciuda
faptului că aceste cursuri sunt deschise oricui, denotă faptul că
oportunitățile de învățare în realitate se referă la cei ce posedă
cunoștințe, abilități și predilecții necesare pentru a studia în mod
independent.
4. SOLUȚII ȘI PROVOCĂRI MOOC PENTRU DEZVOLTAREA
PROFESORILOR

Beneficiile MOOC pentru profesori sunt descrise în diferite
lucrări [3, 7, 10]. Analiza acestor resurse web și experiența
academică permit autorului să invoce câteva beneficii care vin în
favoarea cursurilor MOOC ca mediu de învățare adecvat pentru
dezvoltarea cadrelor didactice.
 Cunoștințe noi / actualizate. Profesorii sunt frecvent impuși
să studieze ceva nou, fie strategii de predare & învățare & evaluare,
fie subiecte noi, fie să-și dezvolte competențele digitale. Este nevoie
de timp și de eforturi pentru a face față acestor provocări din mers.
MOOC oferă posibilități profesorilor să studieze temele necesare
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într-un mod structurat. Provocarea constă în a găsi exact subiectele
necesare și la timpul potrivit.
 Surse de materiale didactice. Conținutul MOOC poate fi
folosit de profesori în propria lor predare. Acest lucru se poate face
direct, dacă conținutul se află sub licență Creative Commons [2] sau
indirect, deoarece profesorii pot urma legăturile și resursele din
cursul MOOC și le pot încorpora în activitățile didactice la clasă.
Utilizarea eficientă a acestor resurse depinde de măiestria cadrelor
didactice.
 Varietate de oportunități și opțiuni. Piața MOOC se
dezvoltă foarte rapid: noi cursuri apar în fiecare an, iar provocarea
pentru profesori constă în a găsi cursurile potrivite.
 Conținuturi adecvate. Cursurile MOOC sunt deschise
pentru utilizatori. Profesorii au acces la descrierea cursurilor și pot să
se înscrie în cursurile pe care le consideră potrivite nevoilor lor.
Conținutul este transparent, dar devine disponibil în totalitate pe
parcursul perioadei de derulare. Chiar dacă profesorii nu realizează
sarcinile, ei pot utiliza conținuturile în scopuri didactice.
 Calitatea cursurilor MOOC. Cele mai recente cursuri
MOOC sunt oferite de instituții cu renume care au o metodologie
bine stabilită pentru elaborarea de cursuri electronice și echipe bine
pregătite, astfel încât calitatea cursurilor nu e o problemă. În plus,
pilotarea cursului implică cursanți motivați și deschiși, care își aduc
propria contribuție la calitatea și actualizarea cursurilor. Provocarea
legată de calitate constă în faptul că nu există o relație directă între
calitatea cursului și numărul de absolvenți. Numărul de participanți
care abandonează cursul au diferite motive, care nu sunt neapărat
corelate cu calitatea cursului.
 Stabilirea unei comunități a profesorilor. Implicarea întrun curs MOOC înseamnă interacțiune și colaborare cu colegii
interesați de aceleași subiecte. Activitățile din curs pot conduce la
apariția unei comunități de profesori care să facă schimb de idei,
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metode și bune practici în conjuncție cu activitățile proprii de predare
& învățare & evaluare pentru fortificarea cunoștințelor și reflecțiilor
proprii.
 Dezvoltarea competențelor digitale. Profesorii înscriși întrun curs MOOC sunt expuși la o varietate de instrumente tehnologice,
implementate într-o abordare pedagogică adecvată. În consecință, ei
își dezvoltă competențe digitale necesare pentru propria lor practică
didactică. Beneficiul constă în punerea în aplicare a competențelor
dobândite în activitățile la clasă.
 Dezvoltarea competențelor didactice. Profesorii pot să se
inspire în mod intenționat din cursurile MOOC studiate în privința a
noi metode de dezvoltare a unui mediu atractiv de predare și învățare
pentru studenții lor, inclusiv cu implementarea TIC. Probleme ar
putea apărea la implementarea acestor metode, în cazul când colegii
sunt reticenți și nu doresc actualizări.
 Modele de utilizare a resurselor educaționale deschise.
Cursurile MOOC folosesc, de obicei, resurse deschise sau oferă
legături către portaluri RED, ce îmbogățesc repozitoriul de materiale
didactice pe care profesorii le pot utiliza în clasă. Reversul medaliei
este că RED sunt mai puțin cunoscute în rândul profesorilor și ar
trebui depuse eforturi pentru a promova acest concept alături de cel
al MOOC.
 Timp și spațiu. Deoarece MOOC sunt furnizate electronic la
distanță, profesorii nu trebuie să părăsească locul de muncă și pot să
realizeze orele proprii în paralel cu studierea materiilor din MOOC.
Ei pot să-și planifice timpul și pot studia în propriul ritm, combinând
responsabilitățile de profesor cu cele de cursant pentru a învăța
lucruri noi. Dilema pe care trebuie să o soluționeze profesorii constă
în a combina timpul pentru studii cu activitățile din clasă, deoarece
eforturile de a studia un curs necesită timp, indiferent de modul de
realizare. În cazul MOOC, acest timp include o perioadă mai lungă,
cursantul nefiind impus să respecte ore fixe pentru studii.
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 Finanțare. În prezent, cursurile MOOC sunt oferite în mare
parte în mod gratuit. Taxe sunt percepute doar pentru a obține
certificatul de absolvire. Participarea gratuită oferă o oportunitate
excelentă de dezvoltare profesională pentru profesori, deși aceasta nu
reprezintă o garanție pentru finalizarea cursului.
Argumentele enumerate în favoarea cursurilor MOOC în
calitate de soluție pentru dezvoltarea continuă a profesorilor
reprezintă un imbold puternic pentru elaborarea și promovarea unor
cursuri online deschise masive, în ciuda provocărilor menționate.
Există și alte variabile care trebuie luate în considerare, în primul
rând, atunci când se investighează potențialul MOOC pentru
dezvoltarea profesorilor. Acești factori se referă la pregătirea
cadrelor didactice pentru a studia în cadrul cursurilor MOOC în
contextul lor specific, precum și la principiile de proiectare adecvate
acestui public-țintă.
5. PREGĂTIREA PROFESORILOR PENTRU MOOC
Utilizarea MOOC ca platforme de predare și învățare în
formarea continuă a cadrelor didactice este destul de promițătoare [1,
5, 8]. Succesul depinde de modul în care MOOC sunt utilizate pentru
a susține diferitele obiective și cerințe ale profesorilor. Întrucât
profesorii reprezintă un grup-țintă specific de cursanți,
implementarea MOOC în dezvoltarea cadrelor didactice ar putea
reprezenta un potențial neexploatat de cercetare pentru elaboratorii
de MOOC pentru a spori beneficiile, a recompensa eforturile și a
atenua riscul de eșecuri.
Există diverse categorii de cursanți: profesori care au deja
experiență în învățământ, dar au nevoie de perfecționare; profesori
care necesită reorientare datorită schimbării curriculumului și
profesori, care sunt interesați de dezvoltare în carieră. Profesorii au
caracteristici specifice în ceea ce privește procesul de învățare și se
presupune că cursurile MOOC concepute pentru nevoile lor ar trebui
să aibă succes și rate satisfăcătoare de finalizare. Anumiți parametri
și aspecte favorabile ar trebui îmbunătățite în proiectarea și
270

furnizarea de MOOC pentru profesori, cu scopul de a obține rezultate
bune [8, 10].
Aspectul pozitiv este legat de caracteristicile profesorilor în rol
de cursanți. Profesorii sunt obișnuiți să învețe, sunt în cunoștință de
cauză, sunt cursanți motivați și auto-direcționați. Deși nu există
cerințe de admitere pentru înscrierea la MOOC, profesorii care sunt
interesați în dezvoltarea profesională continuă au deja experiență și
cunoștințe inițiale necesare. Ei posedă experiența de predare &
învățare & evaluare, ceea ce îi face încrezători în forțele proprii și ei
pot împărtăși ceea ce cunosc și pot să faciliteze procesul de învățare
al altora. Auto-direcționarea se referă la faptul că profesorii își
stabilesc obiective profesionale individuale și caută oportunități, care
le-ar permite să atingă aceste obiective.
Intențiile de dezvoltare profesională variază în funcție de
nevoile individuale ale cadrelor didactice. Domeniul de recalificare
ar putea fi diferit pentru profesorii mai experimentați, care au dorința
de a-și îmbogăți cunoștințele și abilitățile față de profesorii mai puțin
experimentați, care necesită cunoștințe și deprinderi de bază sau
intermediare. Motivația este intrinsecă, determinată de nevoia
proprie de dezvoltare și condiționată de cerințele sistemului
educațional. Profesorii pot studia în cadrul unui MOOC din diferite
motive, nu în mod special pentru a definitiva studiile și a obține un
certificat. Obiectivele și motivele profesorilor pentru dezvoltarea
profesională ar trebui identificate prin intermediul unui chestionar
înainte de elaborarea cursului MOOC sau la etapa de înregistrare, în
scopul de a face modificări pe parcurs, în conformitate cu necesitățile
participanților.
Echipa de proiect a investigat opiniile cadrelor didactice cu
privire la cursurile digitale, printr-un chestionar online. Circa 1300
de profesori din România și 440 profesori din Moldova au fost
implicați în sondaj.
Analiza răspunsurilor a demonstrat că circa 90% dintre
respondenți intenționează să învețe pentru a-și actualiza cunoștințele,
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adică ei sunt interesați de dezvoltarea profesională continuă;
aproximativ 75% sunt dornici să fie înscriși în cursuri digitale pentru
realizarea intențiilor menționate. Cele mai interesante și mai
solicitate subiecte pentru studii alese de profesori din domeniile
propuse au fost: implementare instrumente TIC în educație, soft
educațional și aplicații specifice cu exemple practice; e-didactica și
strategii de învățare și evaluare.
6. CONCLUZII
În acest articol au fost investigate premisele de utilizare a
cursurilor masive deschise online în formarea profesională a cadrelor
didactice, întrucât această inițiativă este nouă pentru domeniul
educațional din Moldova. Rezultatele cercetării sunt în favoarea
implementării MOOC pentru dezvoltarea continuă a profesorilor.
Proiectarea pedagogică, precum și necesitățile profesorilor sunt
variabile importante în succesul unui curs MOOC. Timpul va dovedi
dacă premisele inițiale vor deveni realitate și dacă profesorii vor
valorifica și accepta aceste cursuri pentru dezvoltarea lor.
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SISTEMUL E-LEARNING ÎN ȘCOALĂ: CONCEPT ȘI
PERSPECTIVE
Valentina COJOCARU, dr., conf. univ.,
Angela POSTICA, cercetător-afiliat
Summary
The article mentions the necessity of NICT (New Information
and Communication Technologies) implementation in schools,
presents the standard assisting version of the NICT in a school and
argues the necessity of establishing the e-learning educational
platform in school specifying its purpose in education.
Este evident că şcoala – în înţelesul său generic – nu mai face
abstracţie de existenţa noilor tehnologii de informare şi comunicare
(NTIC) şi de multiplele avantaje pe care acestea le pot oferi. În
condiţiile lumii moderne în schimbare, precum şi a modernizării
învăţământului, este evidentă necesitatea accesului la informaţie,
necesitatea utilizării NTIC în şcoală, în instruirea formală, dar şi în
cea nonformală, în cea informală şi în autoinstruire. Noile Tehnologii
273

chestionează viziunile curriculare, concepţiile educaţionale privind
predarea, învăţarea şi evaluarea, reconfigurând şi modificând
specificul acestor procese, prin redefinirea manierilor în care
profesorii şi elevii colectează şi vehiculează informaţiile. Aplicaţiile
şi inovaţiile NTIC oferă învăţământului oportunităţi de confruntări
cognitive, obligă la instruire activă şi interactivă, repun pe tapet
practicile autoformatoare şi conduc la autonomie cognitivă şi
informaţională.
În această perspectivă pornim de la standardul de asistenţă TIC
în şcoală, propus în continuare ca rezultat al cercetărilor efectuate de
noi în cadrul proiectului instituțional „Dezvoltarea competenţelor
profesionale la cadrele didactice şi manageriale preuniversitare în
tehnologia e-Educaţie de formare continuă‖, care, în convingerea
noastră, va fi util în activitatea de conducere a şcolii, dar şi cadrelor
didactice, comunităţii educaţionale.
Tabelul 1. Standard de asistenţă TIC în şcoală
Criterii de
evaluare
Diversificarea
instrumentelor
TIC pentru
promovarea
imaginii
instituţiei

Diversificarea
instrumentelor
TIC pentru
comunicarea
cu parinţii şi
elevii

Indicatori
Instituţia are LOGO digital.
Instituţia are documente standardizate pentru
comunicare online (foaie de antet, carte de vizita,
etc).
Instituţia are pagina web, pagina/grup de
comunicare pe Facebook și YouTube actualizată.
Instituţia posteaza săptămânal noutăţi (post,
fotopost, videopost).
Instituţia are post online de radio și TV comunitar.
Pagina web a instituţiei conţine sondaje și
chestionare de evaluare a necesităţilor elevilor și
asteptărilor părinţilor faţă de procesul de instruire și
de conducere a şcolii.
Pagina web a instituţiei invită elevii și părinţii să
ofere feedback vizavi de procesul de instruire și de
conducere a şcolii.
Fiecare clasă (diriginte) utilizează mijloace de
comunicare online cu profesorii, părinţii și elevii.
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Dezvoltarea
instrumentelor
TIC
în
managementul
operațional al
instituţiei
Diversificarea
si dezvoltarea
utilizării
instrumentelor
TIC in
procesul
educaţional

Diversificarea
instrumentelor
TIC
în
administrarea
resurselor
financiare și
materiale ale
şcolii

Instituţia are un serviciu de e-mail grup pentru
comunicarea cu părinţii și elevii.
Serviciul de email grup este utilizat săptămânal de
către managerii instituţiei (persoana responsabilă de
postare a noutăţilor).
Planul de acţiuni anual și cel strategic sunt
publicate online cu posibilitatea de a oferi feedback
online.
Şedinţele consiliului de administraţie sunt filmate
și publicate online.
Instituţia are calendar online în care sunt notate
toate evenimentele și sarcinile angajaţilor, precum și
notiţe despre gradul de realizare a sarcinilor.
Toți angajaţii instituţiei sunt abonaţi la un serviciu
de email grup.
Serviciul de email grup este utilizat zilnic de către
managerii și angajaţii instituţiei (arhiva mesajelor).
Elevii dezvoltă proiecte TIC (Web, TV, Radio,
Aplicații, etc.) la toate disciplinele.
În instituţie este implementată agenda electronică
(părinţii au acces online la notele și comentariile
profesorilor).
Elevii cu CES sau cei care lipsesc au acces online
la lecţii (regim real și inregistrare).
Profesorii oferă cursuri online pentru elevi din alte
comunităţi, părinţi și adulţi.
Bugetul şcolii este online cu posibilitatea de a oferi
feedback online.
Raportul financiar al instituţiei este publicat online
cu posibilitatea de a oferi feedback online.
Bugetul și raportul financiar al Asociaţiei de Părinţi
și Profesori este publicat online cu posibilitatea de a
oferi feedback online.
Documentul de inventariere a resurselor materiale
este accesibil online.

Avantajele pentru implementarea tehnologiilor informaționale
și comunicaționale în educație devin tot mai convingătoare în spațiul
educațional. În contextul prevederilor proiectului s-a realizat o
cercetare privind nivelul de dotare și de utilizare a TIC în procesul
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educațional, inclusiv și îndeosebi, instituirea platformelor
educaționale. Or, e-learning-ul este considerat la ora actuală o
metodă modernă și sustenabilă de învățare. Aceasta deoarece
facilitează accesul la resurse complexe de învățare în orice punct de
pe glob conectat la internet. Eliminarea distanțelor și a transportului
către locul de desfășurare al cursurilor conduce la un impact minim
asupra mediului.
O școală de succes în actualitate, de regulă, dispune de
platforma e-learning, asigurându-se astfel, implementarea unui LMS
prin care putem [apud 5]:
 a introduce ore suplimentare de meditații sau ghidare în
rezolvarea temelor pentru acasă între profesori și elevi, fiecare
dintre aceștia găsindu-se la ei acasă sau în alte locații. Multiplele
modalități de comunicare sincronă – conferința on-line (video
sau/și audio), chatul, dar și asincronă, ca forumul, whiteboard-ul
sau wiki – vor fi ușor de accesat;
 a crea clase de pregătire speciale, ca de exemplu, cele pentru
olimpici sau cele pentru elevii cu nevoi speciale, prin adăugarea
de bibliografie on-line suplimentară/specială – biblioteci virtuale,
teste de auto-evaluare și coordonarea acestora de către profesori
special desemnați;
 a pregăti testele naționale prin simularea de examene on-line;
 realiza lecțiile de laborator prin simulare;
 a îmbunătăți abilitățile de folosire a tehnologiilor informatice
pentru toți elevii;
 a spori eficiența și dorința de învățare a elevilor prin realizarea
de cursuri interactive animate și/sau video sau prin teste de autoevaluare de tipul jocurilor educative.
Start-up-uri educaționale. Implementarea unei platforme de
e-learning vizează:
 platforme educationale pentru dezvoltarea unor abilități practice
ale copiilor (desen, muzică, antreprenoriat, științe);
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implementarea de cursuri pentru adulţi cu probleme sociale,
persoane aflate în zone rurale sau îndepărtate față de orașe
dezvoltate, persoane cu deficiențe fizice, etc.
 platforme de învățare la distanță, privind tematici de interes cu
orientare în alegerea viitoarei profesii: tehnologie, mediu,
comunicare, medicină etc.
Realizarea unei platforme educationale la nivelul instituției
pentru propriii angajați va aduce următoarele beneficii [apud 5]:
 scăderea costurilor cu instruirea angajaților;
 eliminarea scoaterii din producție a angajaților în vederea
instruirii, studiul putând avea loc de acasă sau oriunde, în orice
moment al zilei;
 creșterea eficienței de învățare prin implementarea unor metode
moderne, ca, de exemplu, cursuri în format audio-video,
experimentare prin simulări, jocuri;
 creșterea abilităților de comunicare între cadrele didactice și de
colaborare/cooperare în echipă;
 evaluarea/testarea angajaților se poate face într-un mod
centralizat, periodic, prin rapoarte și statistici generate automat
de către sistem.
 asigurarea libertății şi drepturilor de (auto)formare continuă,
dezvoltare a competențelor didactice utilizând platforma elearning
„E-learning‖ face parte din domeniul metodologiei şi
tehnologiei didactice. E-learning presupune utilizarea noilor
tehnologii ale informației şi comunicării şi a resurselor multimedia în
activitatea didactică, în proiectarea, desfășurarea şi evaluarea
activităților de învăţare, în distribuirea materialelor didactice.
Activitățile de învăţare sunt superioare, în unele privințe, în termeni
de calitate a învățării, decât cele desfășurate tradițional.
Rolurile profesorului şi elevului se redefinesc într-o astfel de
clasă virtuală. Dacă învățământul tradiţional propune o asumare a
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sarcinilor, de tip individualist, platformele de învățare presupun şi
impun rezolvare de sarcini de grup, implicând un model de
solidaritate, o ieșire din sfera competiției către cea a cooperării.
Profesorul devine un manager al activității de învățare a elevilor, un
coordonator, un moderator.
Dezvoltarea competențelor didactice. „Școala părinților‖
platforma pentru părinți [ibidem]:
 crearea de modalități de comunicare sincrone sau asincrone între
profesori și părinți sau numai între părinți;
 modalitățile de comunicare asincrone se referă la implementarea
de forumuri de discuții, în care cineva pune o întrebare, iar
ceilalți au posibilitatea să răspundă sau să pună propriile
întrebări; acesta poate fi adaptat în multiple forme pentru a
răspunde nevoilor educaționale și de evaluare a părinților, atât de
către profesor, cât și de către ceilalți participanți la instruire (peer
evaluation); blogul este de asemenea un instrument prin care se
pot comunica diferite informații sau materiale utile;
 modalitățile de comunicare sincrone se referă la camerele de
chat, unde se poate conversa direct cu utilizatorii activi pe
platformă în același timp; o altă variantă o reprezintă conferințele
on-line ce dau posibilitatea comunicării directe între grupuri de
elevi și profesori, fie numai audio, fie audio-video și efectuarea
de ședințe de instruire live, cu introducerea de prezentări
(PowerPoint, PDF, etc.) și folosirea tablei virtuale, pentru a
pune, și, răspunde la întrebări. Astfel, școala modernă își
schimbă configurația.
În concluzie: Crearea şi utilizarea platformei e-learning în
şcoală este un deziderat în perspectiva integrării tehnologiilor
moderne în procesul educaţional şi de conducere a unităţii şcolare,
intensificării învăţării, folosind resursele disponibile cu valenţe
educaţionale, informative şi formative în activitatea de predareînvăţare, redimensionată în contextul conceptului educaţiei şi
formării centrate pe elev/student/cursant.
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OPORTUNITĂȚI ȘI IMPEDIMENTE ÎN APLICAREA TIC
LA ORELE DE ISTORIE LA NIVEL PREUNIVERSITAR
Angela LISNIC, dr., conf. univ.
Summary
This study makes an analytical leap in the regulatory
framework on the use of ICT at pre-university level. At the same
time, it refers to the real situation of this component in the education
system in the Republic of Moldova. It also proposes examples of
opportunities for using ICT at pre-university level in history classes.
Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor reprezintă o realitate a
lumii actuale. Școala contemporană este adusă la situația, când
trebuie să manifeste deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și
valorificare eficientă a produselor oferite de progresul tehnicoștiințific al societății. Actualmente, la orice disciplină se pot folosi
softuri educaţionale, făcând posibilă o altfel de înţelegere a
fenomenelor şi a cunoştinţelor în raport cu noile cerințe și provocări
la care sunt supuși elevii.
Referințe normative privind TIC în sistemul educațional
Pentru o elucidare mai exactă privind oportunitățile de
valorificare a acestui potențial contemporan trebuie să ne referim la
actele normative, care au dat o factură legislativă acestor progrese.
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Astfel, la nivel european a fost lansată înițiativa „Regândirea
educației‖, care oferă sfaturi practice pentru a ajuta țările UE să
investească în competențe și să obțină astfel rezultate
socioeconomice mai bune [7]. În 2006, a fost adoptată o
recomandare privind competențele fundamentale pentru învățarea pe
tot parcursul vieții, care încurajează țările UE să integreze
competențele fundamentale în strategiile lor în domeniu [4]. În
ianuarie 2018, Comisia Europeană a propus o actualizare a acestei
recomandări. Unul din obiectivele căruiea era crearea „Marei coaliție
pentru locuri de muncă în sectorul digital‖, care reunește mai multe
părți interesate pentru a aborda problema deficitului de competențe
TIC și pentru a permite ocuparea sutelor de mii de locuri de muncă
vacante în acest domeniu [5]. Ca o continuare la inițiativele
europene, la nivel național au fost aprobate Standarde de competențe
digitale pentru cadrele didactice din învățămîntul general 2015 [8].
La nivel instituțional problema implimentării acestor inițiative a fost
discutată în cadrul senatului UPSC, ca rezultat a fost luată o hotărâre
„cu privire la Dezvoltarea competenţelor digitale ale studenţilor
pedagogi în procesul de formare iniţială” [3]. Toate aceste inițitive
cu caracter normativ se confruntă cu niște realități privind acest
segment educational.
Competența digitală a cadrelor didactice – referințe de
teren
Activând pe parcursul a mai mult de un deceniu la formarea
continuă a profesorilor din republică, aducem niște constatări
empirice, a situații reale privind gradul de deținere a competențelor
de către cadrele didactice din cadrul cursurilor de formare continuă
de la UPSC. Realizând în mai multe rânduri chestionarea cadrelor
didactice pe diverse probleme, a fost inclusă și întrebarea ce ține de
cunoașterea, aplicarea și extinderea competențelor digitale în rândul
cadrelor didactice din republică. Astfel, la întrebarea „cât de
importantă considerați competența digitală‖, majoritatea
respondenților au răspuns ferm, că este mare. Dar, după ce au fost
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întrebați ce cunoștințe dețin privind aceste competențe, și resurse,
răspunsurile nu au fost atât afirmative. Cadrele didactice chestionate
pot fi divizate în trei grupe distinctive: cei ce cunosc și posedă aceste
instrumente din domeniul tehnologic și le aplică în activitatea sa, și
care reprezintă o minoritate în rândurile profesorilor, a doua grupă de
profesori, sunt cei care cunosc despre tehnologiile informaționale,
însă gradul de aplicare poartă un caracter sporadic, grupa aceasta
fiind majoritară în rândurile profesorilor, și cea de a treia grupă,
reprezintă cadrele didactice, care nu cunosc și nu aplică tehnologiile
informaționale la orele sale. Astfel constatăm că realitatea în sectorul
educațional are multe probleme de rezolvat privind utilizarea
tehnologiilor informaționale în activitatea didactică. Un alt set de
întrebări, care au fost aplicate în chestionările realizate, erau
destinate frecvenței și tipurilor de utilizare a resurselor
informaționale de către cadrele didactice. Răspunsurile profesorilor
la aceste întrebări au fost foarte echivoce și confuze, fapt ce ne
permite să conchidem că formarea competențelor digitale la studenți
și profesori rămâne unul din dezideratele educaționale. Constatările
efectuate indică necesitatea inițierii și dezvoltării competențelor
digitale în rândul cadrelor didactice, cât la formarea inițială atât și la
formarea continuă.
Referințe de bună practică din experiența profesională
Formările din ultimii cinci ani de zile ne permit să înaintăm un
șir de experiențe benefice pentru cadrele didactice în general și a
celor de la istorie în particular. Astfel tot mai frecvent se pronunță
necesitatea aplicării unor platforme și aplicații moderne, pe care
trebuie să le dețină profesorul modern de istorie. Unul din ele fiind
utilizarea platformei MOODLE, ca o oportunitate de dezvoltare a
competențelor digitale. Moodle, fiind o platformă web gratuită, open
source, pentru gestionarea cursurilor, fiind utilizata in 241 de țări,
având aproximativ 120 milioane utilizatori [6]. Pe acelaşi site se
găsesc module şi plugin-uri suplimentare, precum şi o platformă
demonstrativă pe care poate fi testat. Analizând aspectele didactice
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ale platformei, putem susține că instrumentele oferite de Moodle
facilitează procesul de predare – învățare – evaluare.
Astfel BAZA DE DATE – conține informație despre elevi,
progresul lor. Acest fapt reduce timpul de analiză a progresului
elevului și ușurează evidența personalizată pentru fiecare elev.
RAPORTUL oferă un raport detaliat despre progresul fiecărui elev
în dependență de tema studiată. Prin URL, pe platformă, pot fi
incluse diferite link-uri ce facilitează învățarea interactivă. De
exemplu, pentru profesorilor de istorie putem recomanda așa linkuri
utile:
http://istorie-edu.ro/istorie-universala - link, educațional, ce
conține diverse informații, atât pentru profesori, cât și pentru elevi.
https://www.historia.ro/- un site cu diverse informații istorice
și material ilustrativ ce poate fi utilizat în cadru orelor de istorie.
Numărul și diversitatea lor poate fi partajată în timp și de diferite
instituții, în dependență de posibilitățile de care dispun. Șirul
linkurilor permanent se modifică și acest fapt necesită o reactualizare
permanentă. Pentru a face față acestor situații, putem propune
profesorilor să-și creeze bănci informaționale la disciplină.
Un alt instrument al platformei MOODLE, util și puțin
valorificat de către profesori, este FORUMUL, care permite
schimburi de păreri dintre elev – elev, elev – profesor și facilitează
comunicarea dintre subiecții educației.
Tot mai necesar în activitatea cotidiană, pentru cadrele
didactice, este CHESTIONAR. Instrument cu care profesorul poate
realiza feedbackul propriei sale activități și să stabilească niște
acțiuni pentru inbunătățirea lecțiilor sale. Prin intermediul acestei
activități putem vedea părerile elevilor la diferite aspecte ale
demersului educațional, care, de rând cu FEEDBACK, reprezintă
unul dintre motivatorii cei mai importanți ai platformei MOODLE.
De rând cu chestionarul, un loc aparte îî revine activității pe
CHAT, acestă activitate permite elevilor să ducă o conversație
online direct pe platformă.
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Activitatea didactică nu poate fi realizată fără utilizarea
RESURSELOR informaționale, astfel, pe platformă, pot fi plasate
materiale suport, ghiduri și publicații pentru dezvoltare. Pentru
aceasta putem recomanda profesorilor un motor de căutare – Google
scholar [2]. Utilizarea lui permite o accesare avansată la diverse
baze de date electronice cum ar fi: ERIC [1] etc. Utilizarea lor
permite:
-o mai amplă utilizare a programelor bibliografice;
- o gestionare a referințelor bibliografice;
- o generare a bibliografiei în conformitate cu cerințele
obținute;
- o importare a referințelor din baze de date, cataloage, siteuri;
- o inserare a referințelor direct în text;
- o partajare a referințelor.
Toate aceste fiind posibile prin aplicațiile Zotero, care este
gratis, și programa Endnote, care poate fi procurată.
Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică este o
realitate care nu poate fi evitată sau negată de către cadrele didactice.
Utilizarea lor poate contribui decisiv la schimbarea tipului de
predare, dintr-un un model static, în care elevul este un simplu
„receptor‖ pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care
procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este
atras să caute pe cont propriu noi surse de cunoaștere. Faptul că
astăzi profesorii au acces la site-uri specializate, forumuri
profesionale și platforme de învățare sunt create opurtunități de o mai
bună circulație a informației de specialitate și o mai accesibilă
legătură cu exemplele de bună practică ale colegilor.
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MANAGERULUI EDUCAȚIONAL DESPRE
MANIPULARE ÎN EDUCAȚIE
Dumitru PATRAȘCU, dr., hab., prof. univ.
Summary
The article contains a theoretical and applicative study on the
phenomenon of manipulation in education. The author specifies the
types and characteristics of the manipulators. It also brings
examples of manipulations by students and teachers in the
educational process and strategies for defense and combat of
manipulation.
Fenomenul manipulării este infinit, adică el a fost, este şi va fi
prezent, în afara timpului, în viaţa umană. Exemple de manipulare
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proprie omului găsim chiar în Sfânta Scriptură. Trebuie să
recunoaştem că manipulatorul ne pândeşte peste tot şi întotdeauna.
Acesta-i părintele (tata, mana), ce organizează educaţia şi cariera
copiilor săi; profesorul, ce predă în auditoriu; copilul, ce insistă să i
se cumpere jucăria care i-a plăcut; soţul care a prefăcut soţia în slugă
casnică, managerul și liderul care supune subalterii și adepții săi etc.
Iar cel mai periculos manipulator este cel ce s-a reţinut în noi înşine.
Manipulatorul din interiorul nostru reprezintă acea parte a
personalităţii noastre care, conştient (atunci aceasta este cinism) sau
inconştient, foloseşte diferite şiretlicuri, scopul cărora este controlul
situaţiei pentru a-şi atinge obiectivele.
Desigur că nu orice manipulare este dăunătoare, deoarece în
lupta pentru existenţă avem nevoie de ea. Însă, multe manipulări sunt
dăunătoare, ele ascund (maschează) lipsa spiritualităţi, conduc la
daună în educaţie şi la distrugerea familiei, carierei, organizaţiei,
statului, vieţii în ansamblu. Psihologia umanistă percepe manipularea
existentă în societatea contemporană ca ceva ce transformă oamenii
în roboţi, incapabili să-şi manifeste simţurile deschis şi spontan.
Actualmente societatea este orientată spre relaţii de piaţă, unde
cunoaşterea omului consumator şi manipularea lui devine destul de
importantă. În Republica Moldova nu există o economie de piaţă
exemplară și manipularea se manifestă peste tot. Aceasta are loc
datorită faptului că noi am moştenit de la regimul sovietic totalitar
unele relaţii de robie, impersonale, lipsite de stimă reciprocă a
oamenilor.
Primul pas pe care noi trebuie să-l facem în calea spre salvare
este conştientizarea manipulărilor sale. Însă nu ca o sentinţă fără milă
a sa, ci ca material care trebuie refăcut. Omul nu va putea deveni
actualizator, dacă nu speră că aceasta poate avea loc.
Conform unor teorii, omul este iresponsabil şi are nevoie ca
să pună responsabilitatea pe alţii; omul contemporan joacă în jocuri,
este personalitatea, care acţionează în baza accepţiunilor alogice.
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Astfel, omul manipulator este o personalitate nenorocită, care
tinde să se conducă pe sine şi pe cei din jur, însă are o atitudine faţă
de oameni ca şi faţă de obiecte, nu-şi recunoaşte falsitatea şi
nerealizarea sa. Așadar, fiecare dintre noi este manipulator şi
actualizator în același timp. Omul are un început sincer, care îi
permite să creadă în sentimente, să se bucure pentru succesele altora
și, totodată, să se manifeste ca un duşman adevărat, invidios, ipocrit,
perfid și răzbunător. Diapazonul comportamental al procedeelor
omului mediocru este destul de mare, și, pentru aceasta, el pierde
multe forţe, atâtea câte îi trebuie manipulatorului pentru a se
transforma în actualizator. Cum să ne transformăm în actualizatori, și
cum să aflăm care tip de manipulator domină în personalitatea
noastră?
Cu acest scop noi am evidenţiat tipurile de bază ale
manipulatorilor, care, cu uşurinţă, vor fi recunoscute din experiența
de relaționare cu copiii, părinţii, pedagogii, prietenii şi alte persoane.
Tabel 1. Tipuri de manipulatori

3.
Calculatul

2. Cârpa

1.
Dictatorul

Tipul

Caracteristica tipului
El îşi supraapreciază puterea. El
domină, ordonă, citează autorităţi,
conduce cu victimele sale.

Varietăţile tipului
Supraveghetorul, Şeful,
Bossul, Dumnezeii
Mici.

Este victima Dictatorului şi opusul lui.
Cârpa manifestă o mare măiestrie în
interacţiune cu Dictatorul;
supraapreciază sensibilitatea sa. Cele
mai caracteristice procedee sunt: a uita,
a nu auzi, a tăcea pasiv.
El supraapreciază necesitatea de tot şi
de a controla pe toţi; minte, evită, se
stăruie să păcălească şi să controleze pe
alţii.

Ipohondru,
Prostul/Stupidul,
Cameleonul,
Conformistul,
Sfiosul, Renunţătorul.
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Afacerist, Jucător în
pocher, Reclamator,
Şantajist.

4. Lipitorul
5.
Huliganul
6. Băiatul
Bun
7.
Judecător
ul
8. Avocatul.

Este opusul Calculatului.
Supraapreciază dependenţa sa. Este o
personalitate care vrea să fie obiectul
grijii. Permite şi impune pe ascuns ca
alţii să facă lucrul lui.

Parazitul, Tânguitorul,
Văicărătorul, Copilul
Veşnic, Ipohondrul,
Întreţinutul,
Neputinciosul, Omul cu
deviza Of, viaţa n-a
reuşit şi de aceea…
Supraapreciază agresivitatea, duritatea, Ofensatorul, Inamicul,
reavoinţa sa; conduce apelând la Gangsterul,
diferite ameninţări.
Ameninţătorul.
Femeia Arţăgoasă.
Supraapreciază grija, dragostea şi
Slugarnicul, Moralistul,
atenţia sa; omoară cu bunătatea.
Binevoitor, omul
Ciocnirea cu el este mai greoaie, decât Organizaţiei.
cu Huliganul. Nu puteţi lupta cu Băiatul
Bun. În conflictul Huliganului cu
Băiatul Bun pierde Huliganul.
Supraapreciază critica Atotştiutorul, Acuzatorul, Denunţătorul,
sa; nu crede nimănui,
Acumulatorul de Probe, Defăimătorul,
are o mulţime de
Apreciatorul, Răzbunătorul,
învinuiri, se indignează, Impunătorul de recunoaştere a vinei.
iartă cu greu.
Este contrariul Judecătorului.
Cloşca cu pui,
Subliniază susţinerea sa şi indulgenţa
Consolatorul,
faţă de erori; el strică pe alţii, retrăind
Ocrotitorul, Ajutorul,
prea mult; permite celor care îi apără să Salvatorul, Martirul,
stea pe picioare şi să devină
Neprecupeţitul.
independenţi; nu se preocupa de
lucrurile sale, are grijă de alţii.

În continuare prezentăm manipulările folosite de elevi în
relațiile cu cadrele didactice. De exemplu, perturbarea lecțiilor de
control și evaluare a cunoștințelor, cu o gamă largă de moduri, de la
clasice la nou-născocite.
Manipularea Pasărea în clasă
Cineva din elevi aduce o pasăre în clasă. Astfel elevii se
sustrag de la lecție. Să prinzi o pasăre nu este ușor, iar băieții nu
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sunt interesați de ea. Învățătorul singur nu o poate prinde, ceea ce
provoacă distracție în întreaga clasă.
Obiectivul impactului în acest caz este neajutorarea
profesorului în această situație de urgență. Momeala este dragostea
copiilor față de creaturile vii și reacția emoțională a copiilor la
aceasta.
Protecția pasivă nu este posibilă aici. Activitatea poate consta
în următoarele: este necesar să se facă astfel încât elevii să sufere,
dacă vor reacționa la o pasăre. De exemplu, profesorul spune:
- Anunț! Deoarece pasărea ne împiedică să vorbim, vom scrie
... o lucrare scrisă. Acuși plec să aduc variantele de control din sala
profesorilor. Dacă pasărea va rămâne în clasă, vom scrie. Dacă va
zbura, vom continua programul.
Când se întoarce, în clasă pasărea na va mai fi.
De fapt, aceasta este o contra-manipulare. Profesorul a
acceptat jocul și l-a continuat într-o direcție nefavorabilă pentru
manipulatori. Spre regret, profesorii nu sunt întotdeauna capabili să
facă cu onoare față acestor manipulări și nu iau în considerare
numărul de lecții întrerupte în așa fel.
Manipularea Șoarecele!
Ideea este similară celei anterioare. Ținta expunerii este
aceeași ca în primul caz, iar momeala este reacția violentă a celor
care se tem de șoareci.
Manipularea Dezechilibrarea profesorului
Un elev creează sunete care interferează cu lecția, de
exemplu, rotește un creion pe podea. Detectarea sursei de sunet este
dificilă, zgomotul îl face pe profesor nervos, și în cele din urmă se
descompune/dezechilibrarează.
Această manipulare se aplică numai profesorilor care nu-s
rezistenți. Pentru că este temperamentul rapid și este ținta impactului.
Manipularea Comportament de apel
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Scopul acestei manipulări este de a atrage atenția clasei printrun truc nestandard, de a-și ridica statutul printre colegi. Aceasta este
una dintre realizările concrete ale acestui obiectiv.
Profesorul, salutând clasa, observă că unul dintre elevi din
ultima bancă s-a întins pe scaun. Face o remarcă. Clasa s-a oprit:
Ce ar face profesorul?
Un profesor neexperimentat va fi nervos și va intra în conflict
cu elevul. În acest fel, obiectivul va fi atins. Pentru această
manipulare există și contra-manipulare. De exemplu, profesorul se
adresează acestui infractor:
- Probabil că este inconfortabil să stați pe birou, înghesuit.
Poate mai comod te vei simți culcat în fața clasei?
- Și asta e o idee.
Sub râsul clasei elevul iese și se culcă lângă tablă, mulțumit de
atenția tuturor. Apoi profesorul abordează subiectul interesant pentru
elevi și distrage clasa de la cel care este culcat la tablă. Întrebările vin
una după alta, apare o discuție. Despre original, întins pe podea, toți
uită complet în cazul dat. Astfel, profesorul a provocat o atracție mai
mare în rândul elevilor decât intrusul nefericit, după care poziția
acestuia a devenit pur și simplu ridicolă. Originalul a primit o lecție
bună.
Manipularea Cel cu obrazul gros
Un elev nu dorește să fie prezent la lecțiile unui profesor. De
la începutul lecției, elevul îl aduce pe profesor la starea iritantă.
Aruncă replici care întrerup lecția. Profesorul reacționează
impulsiv, face observații lipsite de tact cu etichetări, și, conform legii
escaladării potențialului de conflict, manipulatorul se ridică cu
zgomot și părăsește sala de clasă, știind că profesorul nu va anunța
părinților sau administrației despre comportamentul lui.
Analiza tranzacțională prezintă: profesorul a pierdut controlul
asupra sa și a trecut de la poziția Părinte (învață) în poziția copilului
(simțurile predominanța).
Manipularea Pacient imaginar
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Procesul destul de primitiv și, prin urmare, cel mai des jucat,
elevul se preface că este bolnav. Scopul urmărit este sentimentul de
milă pe care adulții trebuie să-l exercite (și să-l arate) copiilor.
Momeală – imposibilitatea în mediul școlar de a verifica validitatea
acestor plângeri.
Manipularea Ciocnirea adulților frunte în frunte
De exemplu, ciocnirea părinților și profesorilor.
- Eu n-am putut face temele de acasă, pentru că ieri am avut
oaspeți.
- Tatăl meu crede că este o pierdere de timp.
Sau montarea unui profesor împotriva altuia:
- Nu am putut îndeplini sarcina pe acasă, pentru că am fost
încărcați atât de mult de matematică (fizică, chimie, etc.), că nu a
mai rămas timp pentru subiectele date de Dvs.. Și așa de fiecare
dată!
În ambele cazuri, ținta impactului este neregularitatea
volumului de sarcini de la domiciliu și inconsecvențe în acțiunile
profesorilor. Momeală – compararea acțiunilor sau declarațiilor
părților opuse.
Manipularea Ce rochie minunată!
Eleva nu a învățat lecția și, cu frică, așteaptă apariția
profesorului în sala de clasă, deoarece, judecând după note, ea ar
trebui să fie întrebată astăzi.
Apare profesoara. Are o rochie nouă. Eleva manipulator vede
că este o șansă pentru ea! Cu ochi entuziasmați, ea se uită la
profesoară, dând toate privirile ei să știe că este admirată pentru
noul costum.
La fel ca orice femeie, profesoara înțelege sensul acestor
priviri ale fetei. Și aceasta nu o lasă indiferentă. După ce a înțeles
acest lucru, eleva ridică mâna pentru a completa răspunsul
colegului de clasă. Și are o ocazie ușoară de a excela: la urma
urmei, manualul deschis este în fața ochilor ei.
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Obiectivul impactului este dorința femeii de a admira.
Momeala este o evaluare entuziastă a rochiei ei noi.
Manipularea Ne-ați promis!
Profesorul începător este timid cu fetele. El este înconjurat de
eleve, care umple pieptul, dovedind că le-a promis că le va nota.
Tânărul ascultă, roșește și luptă slab. Transpirând de emoție, el le
notează.
Ținta expunerii este timiditatea. Momeala este o promisiune
făcută. În alte cazuri, ținta și momeala pot fi diferite.
Când apelul sexual este pe calea cunoașterii
În timpul examenului, eleva își pierde privirea în ochii
profesorului:
- Dle profesor, pentru a lua examenul, sunt gata să fac orice!
- Orice?
- Da, asta e tot!
- Ei bine, du-te și învață subiectele de examen!
Răspunsul crud.
În procesul educațional cadrele didactice recurg la
gestionarea și manipularea ascunsă a elevilor – violență psihologică a
elevilor. Aproape o treime din adolescenți abandonează școala din
cauza violenței psihologice din partea profesorilor sau a colegilor.
Manipularea Escrocii
Unii profesori (și educatorii ai instituțiilor preșcolare) îi învață
pe copii să raporteze cine încalcă regulile stabilite (înjurături,
huliganism, fumat etc.). Pâra este încurajată.
Obiectivul impactului este dorința copilului de a primi lauda
maturului. Momeala – încurajare și „relație specială".
Manipularea Preferații
Profesorul este mai calm atunci când există ai săi printre elevi,
pe care îi mituie prin faptul că este mai loial față de răspunsurile și
lucrările scrise.
Ținta și momeala sunt exact la fel ca în manipularea
anterioară. Cu toate acestea, împărțirea în cei dragi și alți elevi poate
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fi dictată de diferite motive, după cum este descris în următoarea
scenă, martorul căreia a fost autorul.
În autobuz vorbesc două prietene, tinere învățătoare. Una
spune alteia despre elevii săi: Oh, îmi plac băieții smoliți, și pe cei
cu păr blond să nu-i văd în ochi!
Imoralitatea acestei abordări față de copii este evidentă.
Copiii, pentru care dragostea și bunătatea sunt atât de importante,
primesc o parte din dispreț numai pentru că învățătoarei nu-i place
culoarea părului. Dar atitudinea față de profesor, ei o vor transfera în
atitudine față de învățare și școală în general.
Manipularea Toată clasa rămâne după lecții!
De obicei, profesorul recurge la acest lucru pentru a influența
astfel vinovații din clasa de elevi.
Astfel, profesorul își depune responsabilitatea pentru
menținerea ordinii pe elevi. Copiii nu înțeleg astfel de subtilități, dar
intuitiv simt că există ceva necinstit. Însă, indignarea lor este
întotdeauna îndreptată către profesor.
Obiectivul impactului aici este dorința copiilor de a se întoarce
acasă și momeala – lipsa de apărare a elevilor în fața autorității
profesorului.
Manipularea Scăderea notei
Strict vorbind, profesorul nu are dreptul să reducă/scadă nota
elevului
la
obiectul
său
pentru
comportamentul
lui
necorespunzător. Există note speciale pentru comportament în
agenda elevului, se atenționează sau se cheamă părinții la școală, etc.
Ținta de influență este dorința elevului de a avea nota pe care
o merită. Momeala – imposibilitatea reală de a contesta evaluarea,
deoarece analiza acestui incident va expune elevul într-o lumină și
mai rea – se vor deschide faptele acestuia. De aceea protestul celui
care a suferit de această manipulare nu depășește indignarea în
conversația cu profesorul însuși.
Manipularea Ești cel mai inteligent
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Acesta este modul în care unii profesori reacționează la
problemele dificile ale elevilor. Aceasta este una dintre formele
răspunsului atunci când profesorul nu știe cum să răspundă. Există și
alte forme posibile.
Discipolul: De ce Neper a pus numărul e în baza
logaritmilor?
Profesorul: Nu l-am întrebat de ce.
Clasa râde, știind că Neper a murit cu mult timp în urmă.
Acest spirit al profesorului este mai rău decât sabotajul/prejudiciu:
elevii mai curioși nu vor deranja niciodată acest profesor cu întrebări.
Păcat. La urma urmei, așa se ucide dorința de cunoaștere.
Manipularea Mergem la cinema
Îmi amintesc un caz din școală. Odată, într-una din clasele
primare, învățătoarea a anunțat că mâine elevii vor merge la cinema
gratuit. Toți trăiau atunci destul de prost, iar vizitarea
cinematografului a generat un mare entuziasm. La școală au venit
chiar și cei care au fost eliberați din cauza bolii.
Elevii au plecat cu bucurie de la poarta școlii. Dar nu au
ajuns la cinematograf, dar ... la cabinetul dentistului.
Acest lucru s-a întâmplat acum 55 de ani. Dar șocul, prin care
au trecut copiii, este amintit până în ziua de azi.
Copiii iubeau foarte mult învățătoarea. Foștii elevi își
amintesc de ea cu recunoștință și acum. Și încearcă s-o
justifice. Scopul învățătoarei a fost bun: dinții trebuiau tratați în timp
util. Dar șocul emoțional al înșelăciunii a provocat în sufletul
copiilor o rană pe toată viața. Dauna psihologică a copiilor din
această acțiune servește ca un semn al manipulării învățătoarei.
Câștigul învățătoarei a fost în simplitatea organizării activităților.
Acest lucru a eliminat campania repetată cu evadatorii, de impactul
asupra părinților etc., pierderea este morală.
Manipularea Și cine sunt părinții?
Atunci când are loc selectarea copiilor în clase de prestigiu
(școli), există cazuri de concurență a părinților: încerca să ia pe acei
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copii, al cărui tată și mamă au posibilitatea de a face ceva pentru
învățător. Anterior, aceasta se asocia cu o lipsă de bunuri. Angajații
din comerț, pe timpuri, au avut un mare avantaj față de ceilalți.
Actualmente – situația financiară a părinților, capacitatea lor de
a mulțumi în mod regulat învățătorului.
Părinții neînțelegători sunt influențați prin șicanarea afectivă a
elevilor. Informațiile de acest tip se răspândesc destul de repede în
clasă, iar elevii ajută părinții să realizeze nevoia de daruri, precum și
costul acestora. O astfel de educație îi deformează pe copii.
Manipularea Autoafirmarea
Puterea asupra ucenicilor pentru unii profesori este un scop în
sine. Ei au plăcere, purtându-se rău cu copiii. Astfel își realizează
necesitățile lor de a domina pe cineva.
Semnele caracteristice ale acestor profesori: managementul
elevilor cu ajutorul comenzilor de tipul: Ridică-te!, Ia loc!, Mergem
în clasă!, Vin-o la tablă!, Deschide-ți agendele! Etc. Copiii se tem de
acești învățători și profesori ca focul.
Gestionarea latentă a profesorilor
Acordarea stimei de sine
Gestionarea ascunsă a copiilor joacă un rol pozitiv, dacă are
scopul (spre deosebire de manipulare) de a le cruța mândria și
demnitatea.
Bănuiește pe elevii
Ele se referă la gestionarea ascunsă. Copiii – atât adolescenți
cât și liceeni – se tem de a fi ridiculizați de clasă. A face ca elevii să
râdă este ușor, deoarece nevoia de a râde de ei este enormă (și
depășește considerabil nevoia corespunzătoare a adulților). Și, prin
urmare, un cadru didactic inteligent și plin de resurse poate
organiza un râs prietenos la unul dintre elevi.
Astfel de profesori se tem: potențialii violatori la lecții au grijă
de punctele lor forte pentru ceilalți profesori. Astfel, dacă batjocura
se așteaptă numai de la infractori de disciplină sau leneși, atunci nu
există nici o pretenție față de acest tip de management sub acoperire.
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Este o chestiune diferită, dacă profesorul folosește
tauntele/badjocura pentru a-i presa pe elevi fără a avea nevoie
specială de ea, cu atât mai puțin să umilească unul dintre ei.
Egal cu fratele mai mare
Dacă fratele sau sora mai mare a studiat în aceeași școală și
este mai buni decât copilul mai mic, atunci comparația cu
performanța lor academică domină constant elevul. Practica arată că
această metodă de management ascuns din partea profesorilor este
foarte eficientă, mai ales dacă se desfășoară într-un mod discret (cu
toate acestea, orice idee remarcabilă poate fi răsfățată de performanțe
proaste).
Destul de des auzim poveștile foștilor elevi despre cum a
trebuit să prindă notele fraților mai mari (surorilor) în întreaga sa
școală.
Obiectivul impactului aici este concurența copiilor din familie
pentru dreptul de a fi cei mai buni. Și arbitrii sunt profesori și părinți.
Momeală – comparație a progresului.
Interesul față de subiect
Este cauzată de managementului direct și ascuns.
Obiectivul impactului este curiozitatea naturală a copiilor. Dar
pentru a ajunge la ea prin formulările uscate de reguli și legi, sunt
necesare momeli eficiente.
Și aici, tot ceea ce a fost spus despre atracție, despre căile de
atragere și de păstrare a atenției, sunt potrivite pentru profesor.
Scrisori către părinți
Scrisoarea decanatului părinților studenților – s-a dovedit a fi
cel mai puternic mod de a motiva aceștia din urmă să
îmbunătățească atitudinea față de lecții.
Fiind rupți de sub îngrijirea părinților (în special cei care au
plecat de acasă) și profitând de un control slab în învățământul
superior pentru frecventarea universității, unii studenți lipsesc de la
lecții și ca rezultat - un scor râu in sesiune.
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La mulți dintre ei „le vine mintea la loc“, aflând că decanul
poate comunica părinților cum copilul lor justifică eforturile familiei
pentru a-l menține în universitate.
Acesta este un bun exemplu de management ascuns al
studenților/elevilor.
Includeți în lucrare pe fiecare
Profesorul conduce jocurile de afaceri la obiectul său. Premiul:
Cea mai bună echipă va primi creditul în mod automat. Profesorul
observă că un student, practic, nu este implicat în lucrul în echipă, sta
la o parte.
Profesorul se apropie de această echipă cu următoarele
cuvinte:
- Băieții, productivitatea muncii în grup depinde și de locația
participanților. Cea mai eficientă activitate este atunci când grupul
se află într-un cerc. Toți sunt egali, toți văd și aud bine. Să ne
așezăm în felul următor și veți avea mai multe șanse să câștigați.
În acest mod simplu, profesorul a evitat nevoia de a face un
comentariu participantului pasiv. Obiectivul impactului a fost dorința
membrilor grupului de a câștiga jocul. Momeală – informații despre
rolul plasării participanților.
Este interesant faptul că elevul pasiv a înțeles totul și a raportat
la una din următoarele lecții, printr-un bilețel, când participanților li
s-a cerut să scrie, despre exemple, de management ascuns,
cunoscute. Acest impact asupra lui a fost evaluat pozitiv.
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CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A ȘCOLII ÎN
CONTEXTUL SCIMBĂRII
Pavel MACARI, dr., conf. univ.
Summary
The article contains a theoretical study of the school
organizational culture at a time of changes in the educational
system. It is noted that the process of changing and developing of the
school organizational culture requires a leadership and management
style that facilitates the development of constructive policies, systems
and structures that support the continued development of the school.
The education system of the educational institution, based on a
healthy organizational culture, needs to be continually transformed
to connect it to the demands of society that are changing at an
increasingly dynamic pace.
Cultura organizaţională a unei instituții de învățământ
reprezintă un subiect al managementului educațional, căruia, în
prezent, i se acordă o mare atenţie. Școala, care își doreşte să devină
nu doar o organizaţie funcţională, dar şi originală, va depune eforturi
substanțiale pentru ca să traseze o cale proprie de dezvoltare și va
convinge părinţii, pedagogii, elevii să respecte şi să promoveze
tradiţiile, Concepţia despre şсоlilе cu о cultură organizaţională
distinctivă nu este nouă. Încă în anul 1932, W. Waller scria: „Şсоlilе
pot avea о cultură doar а lor: ritualuri, anumite reguli în relaţiile
interpersonale, un cod moral bazat ре acestea‖ [3, p. 7]. Anume
termenul cultură organizaţională, care vizează reguli şi tradiţii
nescrise, norme şi aşteptări – toate determinând felul în care oamenii
acţionează, sе îmbracă, vorbesc etc., este cel mai indicat în a-i ajuta
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ре liderii şcolari să înţeleagă mai lesne instituţiile pe care le conduc.
Pentru а valorifica posibilităţile oferite, este important са toţi factorii
implicaţi în sistem, aşa-zişii oameni ai școlii, să cunoască cât mai
profund instituția în care activează.
Cultura organizaţională a școlii este un ansamblu specific de
valori, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de membrii
colectivului profesoral, care: a) influenţează direct şi indirect
performanţele (rezultatele) instituției de învățământ; b) determină
modurile în care profesorii, elevii, părinții acestora, personalul
auxiliar și nondidactic se comportă în interiorul şi în afara școlii
respective; c) sunt transmise noilor membri drept corecte.
Specificul culturii școlii vizează: 1. Presupoziţiile de bază –
„filozofia‖ personalului instituţiei de învățământ cu privire la
educaţie şi valoarea ei pentru om, importanţa socială a școlii, rolul
profesorului etc. 2.Valorile culturii şcolii – opinii cu privire la ceea
ce este dezirabil pentru ca şcoala să fie mai performantă. 3.Normele
culturii şcolii – norme formale – cuprinse în regulamente sau decizii
adoptate de conducerea şcolii și norme informale – nescrise, stabilite
de-a lungul timpului de personalul şcolii [1, p. 37].
La nivelul şcolii funcţionează mai multe modalităţi de
producere, susţinere şi impunere a valorilor: ceremonii şi ritualuri (
de recunoaştere a performanţelor academice, de trecere, de întărire,
de integrare, de închidere şi deschidere a anului şcolar etc); modele
comportamentale (salutul între colegi, îmbrăcămintea standardizată/
nestandardizată, uniforma elevilor); obiceiuri şi tradiţii; miturile şi
„eroii”; jargonul – limbajul specific unei organizaţii, care exprimă
nivelul de profesionalizare şi cultura corporativă.
Orice organizaţie şcolară se poate confrunta cu o serie de
blocaje care pot conduce la o cultură a rutinei. Într-un astfel de
moment, este nevoie de schimbarea culturii organizaționale. În
această situație, rolul managerului este extrem de important.
Dezvoltarea culturii organizaţionale a şcolii depinde de stilul
managerial, managementul participativ, munca în echipă,
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dinamismul colectivelor de elevi și profesori, comportamentul
individual, motivarea şi comunicarea fiind factori esenţiali.
O schimbare sau o dereglare a unei părţi din sistem afectează
celelalte părţi. Managerilor le revine rolul de a acorda atenţie
intrărilor din mediul exterior (legi, reglementări, acorduri cu
sindicatele, condiţii economice, oferta de forţă de muncă etc.),
precum şi rolul de a căuta metode prin care să influenţeze
schimbarea organizațională. Directorul activează, facilitează,
clarifică, impulsionează, orientează, degajă sensuri, ajută etc. şi, cu
această ocazie, el creează o atmosferă socio-afectivă în comunitatea
şcolii.
Schimbarea culturii este un proces de durată, care se realizează
în etape, după cum urmează:
1. Punctul de pornire: existenţa unui model cultural dominant
faţă de care membrii colectivului școlii se simt ataşaţi.
2. Momentul de criză: apar îndoieli privind practicile curente
şi capacitatea conducerii de a rezolva problemele majore ale școlii;
3. Lupta ascunsă: unii membri ai instituției de învățământ îşi
pierd simbolurile, credinţele şi valorile care au creat şi menţinut
vechiul model; apare un alt lider şi un nou set de valori, credinţe şi
reprezentări.
4. Lupta deschisă: se declanşează conflictul/lupta pentru
control între reprezentanţii vechii şi noii culturi.
5. Schimbarea culturală: creditarea noilor simboluri, a
credințelor şi valorilor, instituţionalizarea acestora, stabilirea
autorităţii noii culturi şi crearea mecanismelor de menţinere a
acesteia.
Procesul de schimbare și dezvoltare a culturii organizaționale
a școlii impune un stil de conducere și management care: să ofere o
conducere eficientă de încurajare și implicare a tuturor factorilor în
analiza critică și schimbarea mentalităților și practicilor curente; să
faciliteze elaborarea unor politici, sisteme și structuri
constructive, ce dezvoltă punctele tari, susțin o dezvoltare continuă
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și creează sisteme transparente în cadrul cărora rolurile și
responsabilitățile sunt clar definite, iar alocarea resurselor necesare
se face în mod echitabil și corect; să includă conceptul de cultură
în planul de dezvoltare școlară, ceea ce permite folosirea
practicilor de colaborare la orice nivel, prin precizarea obiectivelor,
precum și prin alocarea responsabilităților și resurselor necesare
pentru a atinge rezultatele propuse; să promoveze dezvoltarea
profesională sistematică a cadrelor didactice, fapt care încurajează
și susține ideea că dezvoltarea culturii cadrelor didactice este un
proces continuu de rezolvare a problemelor în care sunt implicate
toate cadrele didactice, un proces în cadrul căruia sunt luate măsuri
concrete pentru a asigura participarea părinților și elevilor; să
susțină procesul de evaluare și de autoevaluare într-o cultură în
cadrul căreia adulții, elevii și familiile acestora sunt încurajați să
vorbească deschis atât despre succesele lor, cât și despre problemele
cu care se confruntă.
Cultura organizațională a școlii poate fi modificată și
dezvoltată prin schimbarea: obiectivelor conducerii; modalităților de
rezolvare a situațiilor critice; criteriilor de recrutare de noi profesori,
cadre nondidactice și personal auxiliar; schimbarea criteriilor de
promovare în ierarhia școlii; criteriilor de recompensare; ritualurilor
și ceremoniilor organizaționale. Bunele practici din liceele
chișinăuiene ne sugerează ideea precum că o cultură organizațională,
care este orientată spre neglijarea sau chiar pedepsirea asumării
riscurilor si inovațiilor si spre recompensarea evitării riscului ar
putea fi în mod deliberat transformată prin schimbări in sistemul de
recompensare. Angajații pot fi încurajați sa-și stabilească obiective
mai riscante sau mai inovative in cadrul realizării procesului
instructiv-educativ la clasă, in cadrul procesului de evaluare a
performanțelor, existând posibilitatea de a fi răsplătite pentru
încercări mai riscante, chiar daca ele uneori nu reușesc decât
atingerea unor obiective sigure care nu implica o comportare
inovativă si altele.
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Schimbarea culturală reușită include [2, p. 61]: 1) înțelegerea
culturii precedente, deoarece o nouă cultură nu se poate dezvolta fără
ca, atât conducătorii, cât și angajații, să înțeleagă de unde pornesc; 2)
sprijinirea angajaților care au idei despre o cultură mai bună și doresc
să acționeze potrivit convingerilor lor; 3) depistarea celei mai
eficiente subculturi in școală și folosirea ei ca un exemplu din care
angajații să învețe; 4) identificarea metodelor de a ajuta angajații săși îndeplinească sarcinile mai eficient, ceia ce va implica o cultură
mai bună; 5) perspectiva unei culturi noi servește ca un principiu de
ghidare pentru schimbare, dar acesta nu va face miracole; 6)
îmbunătățiri semnificative la nivel cultural, in termeni de schimbări
culturale, care poate dura până la cinci ani; 7) acțiunile in noua
cultură. Prin urmare putem afirma, că modul de conducere și de lucru
al managerilor generează un anumit tip de cultură organizațională, iar
cultura organizațională impune un anumit mod de conducere și
acțiune.
Cultura organizațională a unei școli bune presupune colaborări
de tipurile profesor – profesor, profesor – elev, profesor – părinte,
construcție științifică a proceselor de predare – învățare – evaluare,
autoreglare, inovație, utilizarea ICT (informație, comunicare,
tehnologie) în învățare, dar și deprinderi multiple și avansate de
comunicare. Sistemul de educație din instituția de învățământ, bazat
pe o cultură organizațională sănătoasă, trebuie să fie în continuă
transformare în scopul conectării lui la cerințele societății, care se
schimbă într-un ritm din ce în ce mai dinamic. Cu regret constatăm
că în multe dintre mediile sociale din țara noastră avem lipsa
exercițiului de dialog și toleranță, lipsa de colaborare și negociere. Și
atunci se înțelege cu ușurință de ce în modelele culturilor
organizaționale în societățile occidentale se pune, încă din școală,
accentul pe colaborare și construirea echipei în activitățile derulate în
școală. Avem în vedere în educația elevului și corectarea
individualismului, competiției acerbe cu celălalt, lipsei de empatie
pentru colegi, pentru problemele celuilalt sau ale comunității,
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intoleranța față de alte viziuni, insensibilitatea la problemele lumii,
planetei, egoismului, invidiei, incapacității recunoașterii succesului
celuilalt, celebrării succesului, evaluării propriului beneficiu înaintea
oricărei implicări dar și a acceptării diversității, transformării
competiției cu ceilalți și a luptei pentru supremație în competiția
fiecăruia cu sine însuși. Acestea sunt caracteristici care se constituie
deja în trăsături specifice societății noastre și care sunt cultivate
involuntar și în școală tocmai datorită specificului educației de acum
din școli.
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FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN
CONTEXTUL EDUCAȚIEI PERMANENTE
Elena ȚAP, dr., conf. univ.
Summary
The article contains a theoretical study on the continuous
training of teachers, approached in the context of permanent
education. The author gives the specifics of the didactic training of
the general education at national level. The article highlights the
importance of occupational standards that are correlated with key
competences for lifelong learning and teacher education.
Procesul de modernizare a învățământului în Republica
Moldova determină necesitatea schimbărilor esenţiale și în sistemul
de formare continuă a cadrelor didactice. Formarea continuă a
cadrelor didactice este una dintre direcţiile prioritare ale politicilor
statale, orientate spre schimbarea şi modernizarea învățământului
general din ţară. Sistemul de formare continuă trebuie să fie
302

iniţiatorul şi catalizatorul schimbărilor şi inovaţiilor în învățământ și
să devină un instrument de bază în realizarea educației permanente/a
învățării pe parcursul vieții a cadrelor didactice. Obiectivele
specifice ale educației permanente includ:
- crearea structurilor, determinarea strategiilor, formelor și
metodelor care vor ajuta cadrele didactice în procesul continuu de
perfecționare și autodezvoltare;
- pregătirea individului pentru a deveni propriul subiect și
instrument eficient al dezvoltării sale, realizate prin intermediul
multiplelor modalități de auto/formare și dezvoltare a capacităților de
motivare și influențare pozitivă a discipolilor săi.
Evident că formarea continuă reprezintă o preocupare
importantă în dezvoltarea personalităţii, ce se realizează prin
activităţi educative desfăşurate de-a lungul vieţii (lifelong learning),
cu scopul de a spori cunoştinţele, aptitudinile și competenţele
profesionale‖ [8, p. 29].
Conceptul de formare continuă în pedagogia postmodernă
defineşte direcțiile educaționale esenţiale ale activității de
perfecţionare a cadrelor didactice, conturate la nivelul sistemelor de
învățământ, prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi
reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii
avansate. Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la
problemele provocate de ele, care pot fi integrate și dezvoltate în
contextul mai larg al educaţiei permanente. Formarea continuă a
cadrelor didactice este ulterioară formării inițiale și asigură cadrelor
didactice, fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite,
fie consolidarea și/sau dezvoltarea de noi competențe și
comportamente [3, p.18].
Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o
perspectivă de devenire profesională a cadrului didactic în plan
cognitiv, afectiv şi psihosocial, constituind un prilej de dezvoltare
personală, care i-ar permite specialistului să creeze noi cunoștințe; să
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adapteze competențele asimilate la noile subiecte, strategii și
contexte aflate într-o schimbare permanentă.
Activităţile de formare continuă a cadrelor didactice din
Republica Moldova sunt asigurate de un cadru legislativ național:
Codul Educației al Republicii Moldova [1, a. 126], Regulamentul cu
privire la activitatea Consiliului Naţional de Formare Profesională
Continuă [4] şi de un șir de acte normative, care stabilesc modul de
realizare şi funcţionare a sistemului de formare continuă a cadrelor
didactice, ceea ce permite edificarea unei societăţi noi, capabile să se
adapteze la dinamica schimbărilor din lumea contemporană.
Luând în considerare noile cerinţe ale societăţii şi cele impuse
de schimbările sociale, sistemul de formare continuă (constituit din
totalitatea organelor, organizaţiilor, instituţiilor, unităţilor economice
a căror activitate este orientată spre formarea continuă) este nevoit să
se adapteze la noile necesităţi şi propuneri ale pieţei muncii. Acest
sistem trebuie să devină o pârghie importantă în tranziţia la o
societate democratică, bazată pe economia de piaţă, care ar
corespunde standardelor europene şi internaţionale, ar fi orientată
spre necesităţile pieţei muncii, formarea resurselor umane de înaltă
calificare, pentru susţinerea şi dezvoltarea culturii, a economiei
naționale [6, p. 23]. Tendinţele dezvoltării sistemelor de formare
continuă a cadrelor didactice la nivel european şi global determină
perspectivele dezvoltării formării continue în plan naţional.
Specificul formării continue a cadrelor didactice din învățământul
general, în plan naţional, este determinat de politicile educaţionale
promovate de guvern, de contextul socioeconomic al ţării, în general,
şi al sistemului de învățământ, în particular:
- orientarea sistemelor de formare spre optimizarea
competenţei pedagogice, a performanţei educaţionale, adoptarea
abordării bazate pe rezultatele învăţării;
- asigurarea calităţii în formarea continuă, prin orientarea la
standardele de formare continuă a personalului didactic;
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- implementarea sistemului de credite profesionale
transferabile pentru asigurarea mobilităţii şi dezvoltării profesionale,
care constituie principalele orientări moderne din domeniul
dezvoltării sistemelor de formare continuă a cadrelor didactice [2, p.
7].
Așadar, formarea continuă are drept scop dezvoltarea generală
a personalităţii şi, respectiv, a membrilor societăţii, sprijinirea
şi asimilarea valorilor culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale,
promovarea educaţiei morale, civice în rândul cetăţenilor,
diminuarea şi lichidarea deficienţelor de educaţie şi instruire,
actualizarea cunoştinţelor sau obţinerea de noi cunoştinţe, care vor
permite perfecţionarea profesională şi reprofesionalizarea în vederea
integrării active pe piaţa muncii [12, p. 7]. Procesul de formare
continuă trebuie să se realizeze în baza standardelor ocupaționale, ale
standardelor de formare continuă, care reprezintă un document, axat
pe formarea competențelor, care redau finalitățile, rezultatele
învățării celor care au participat la un program de formare continuă și
trebuie să le demonstreze la finele lui. Standardele de pregătire
continuă cuprind: denumirea calificării; nivelul calificării; lista
unităților de competență, care formează un set coerent și explicit de
competențe. Literatura de specialitate menționează că standardul are
capacitatea „de a fi un instrument eficient care reglementează o gamă
largă de politici educaționale. Puterea sa fundamentală își are
rădăcinile în statutul voluntar; standardele sunt elaborate pentru cei
care le vor utiliza și, prin urmare, le vor accepta‖ [11, p. 25].
E. Muraru, O. Dandara, Vl. Guțu menționează că necesitatea
standardizării în formarea inițială și continuă în Republica Moldova
„vine din nevoia de asigurare a deschiderii, flexibilității și
diversității, în situația când în sistemul de învățământ din republică
au fost acceptate diverse tipuri de instituții de învățământ, care
pretind a asigura calitatea instruirii profesionale‖, măsurată prin
normativitate, exprimată prin standardele de formare profesională
continuă [7, p. 108].
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D. Patrașcu, V. Crudu, T. Dunas ș.a. menționează că
„standardele de pregătire profesională reprezintă transpunerea
standardelor ocupaționale în oferta educațională ca urmare a
necesității instituției de învățământ în exprimarea cerințelor
ocupaționale în termenii procesului de învățare. Standardele de
pregătire profesională se elaborează în baza standardelor
ocupaționale‖ [11, p. 135].
Fiecare cadru didactic este în drept să aleagă programul de
formare continuă, în funcție de nevoile sale de formare, specificul
activității profesionale, stabilind astfel propriul traseu de formare
continuă, ceea ce face posibilă particularizarea activităților de
formare continuă.
Ş. Iosifescu [5, p. 38]. consideră că între formarea iniţială, de
tip preexperienţial, şi cea de formare continuă, de tip
postexperienţial, există o diferenţă esenţială. Aceasta pentru că
formarea continuă „dezvoltă nu doar „cunoştinţe‖, „deprinderi‖ şi
„abilităţi‖, ci competenţe profesionale, care sunt definite funcţional,
adică în baza funcţiilor şi rolurilor profesionale, care necesită să fie
îndeplinite, reformate. Competențele, în viziunea cercetătorului, au:
- o triplă origine – vocaţională, formaţională şi experienţială:
anumite persoane pot deţine anumite competenţe (sau elemente de
competență) din vocaţie, altele, ca urmare a unui proces formativ, iar
altele, predominant din experienţă;
- o triplă componență – rațională, afectivă și acțională: pe
lângă cunoaștere relevantă și moduri de gândire, o competență
cuprinde și atitudini profesionale, sentimente, motive, seturi
acționale, toate interconectate;
- sunt aplicate situațional, actualizându-se diferit în situaţii
diferite, de exemplu, competenţa de comunicare persuasivă poate fi
abordată diferit cu referire la cadrul didactic şi la cel formator‖.
În acest context, O. Dandara, Vl. Guțu și E. Muraru
menționează că, apelând la analiza trăsăturilor specifice ale pregătirii
profesionale ale cadrelor didactice, în baza standardelor de formare
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profesională, „deducem că elementul principal al formării
specialistului este competența profesională‖ [9, p. 108].
Cadrul european de referinţă Competențele-cheie pentru
educația și formarea pe tot parcursul vieții stabilește opt
competenţe-cheie pentru formarea profesională continuă a cadrelor
didactice: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine,
competența matematică și competențe de bază în științe și tehnologii,
competența digitală, a învăța să înveți, competențe sociale și civice,
spirit de inițiativă și antreprenorial, sensibilitate și exprimare
culturală. Fiecare dintre competențele-cheie trebuie să îndeplinească
următoarele funcții: să contribuie la obținerea rezultatelor importante
pentru societate și pentru fiecare persoană în parte; să ajute
persoanele să răspundă unor exigențe importante, derivate din
împrejurările sau condițiile în care se produc activitățile; să fie
importante pentru toți cei care învață, și nu numai pentru specialiști.
În literatura de specialitate, sistemul de competențe
profesionale ale cadrului didactic cuprinde și competența de
specialitate, competența psihopedagogică, competențele psihosocială
și managerială [Ibidem, p. 43].
Competența de specialitate include trei componente:
cunoașterea materiei; stabilirea legăturilor dintre teorie și practică;
capacitatea de înnoire a conținuturilor, în consens cu noile achiziții
ale științei domeniului.
Competenţele psihosocială şi managerială ale cadrelor
didactice sunt exprimate prin: capacitatea de a organiza elevii în
raport cu sarcinile instruirii şi de a stabili responsabilităţi în grup;
capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în
grupul de elevi şi de a soluţiona conflictele; capacitatea de a-şi
asuma răspunderea; capacitatea de a orienta, organiza şi coordona,
îndruma şi motiva, de a lua decizii în funcţie de situaţie.
Cercetătoarea V. Olaru consideră că la baza sistemului de
competențe profesionale ale cadrului didactic stau două competențe
importante: competența de a învăța să înveți și competența de
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comunicare [10, p. 61]. Competenței a învăța să înveți îi este
justificată necesitatea prin raportare la natura schimbătoare a
societăţii şi a pieţei muncii, care determină insuficienţa achiziţiilor
realizate în şcoală, în termeni de cunoştinţe, competenţe şi calificări,
pentru o integrare adecvată pe piaţa muncii şi, mai larg, în societate.
Statutul de competenţă-cheie al competenței a învăța să înveți este
fundamentat, în principal, pe trei considerente: „competenţa a învăța
să înveți este un rezultat înalt valorizat la nivelurile societal şi
individual, fiind asociat ideilor de „societate care funcţionează bine‖
şi „viaţă de succes‖; este un instrument care permite oferirea de
răspunsuri la cerinţele complexe şi importante ale unui larg spectru
de contexte; este o competenţa importantă pentru toţi indivizii‖ [13,
pp. 66-67].
Competenţa de comunicare îmbină aspectele de descifrare și
transmitere a mesajului informațiilor, în scopul inițierii actului
comunicării cu educabilii, de către formator.
În baza cercetărilor, V. Olaru identifică și competența de
formare continuă, ca o componentă principală a sistemului de
competențe profesionale. „Aşa cum competenţa de formare continuă
anticipează performanţa profesională a cadrului didactic,
conştientizăm faptul că deţinerea ei de către personalul didactic al
oricărei instituţii educaţionale condiţionează eficienţa procesului
instructiv-educativ, atât la nivel instituţional, cât şi de sistem
educaţional.
G.Le Boterf, referindu-se la competențele profesionale ale
cadrelor didactice, la schimbările care se produc în sistemul de
învățământ – dezvoltarea noilor tehnologii de informare şi
comunicare, precum şi la multitudinea cercetărilor procesului
învăţării şi funcţionării cognitive, constată că acestea conduc în mod
necesar la un concept nou de competenţă: „care nu se limitează la
deprinderi punctuale, ci ia în calcul capacitatea de a gestiona situaţii
profesionale din ce în ce mai complexe. A fi competent nu înseamnă
doar a şti să execuţi o operaţie, ci a şti să acţionezi şi să reacţionezi
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într-un context particular, care răspunde la întrebarea: ce înseamnă
a acţiona cu competenţă? A acţiona cu competenţă nu constă doar în
a dispune de „resurse‖ (cunoştinţe, deprinderi, cultură, calităţi
profesionale, resurse psihologice etc.), ci înseamnă şi ştiinţa de a le
combina şi de a le mobiliza în situaţii de lucru. Poţi să fii „savant‖,
dar nu competent. Or, un savant competent trebuie să facă diferenţa
între „a reuşi” şi „a înţelege”; să ia în calcul că a fi competent nu
înseamnă doar a fi capabil de a acţiona într-un singur context, ci de a
fi, de asemenea, capabil de a transfera sau de a transpune
competenţa în alte contexte [13], inclusiv cele educaționale.
Astfel, în baza analizei literaturii de specialitate, a fost
identificat sistemul de competențe profesionale necesare cadrului
didactic pentru activitatea profesională (Figura 1).

Fig. 1. Sistemul de competențe profesionale
ale cadrului didactic
În concluzie, menționăm că managementul formării continue a
cadrelor didactice trebuie să se axeze pe documentele reglatorii la
nivel internațional și național, în vederea unificării activităților de
formare continuă. Managementul formării continue a cadrelor
didactice are drept scop organizarea activităților de formare în
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corespundere cu standardele de formare profesională/standardele
ocupaționale, sistemul de competențe profesionale ale carelor
didactice, oferindu-i posibilitate fiecărei persoane să-și aleagă
propriul traseu de formare continuă, în funcție de nevoile de formare;
astfel, să se poată adapta la cerinţele sistemului educațional,
comunităţii, să participe activ în toate sferele vieţii profesionale.
Totodată, formarea continuă a cadrelor didactice trebuie să fie axată
pe valorificarea principiilor educației permanente și a paradigmei
cognitiv-constructiviste, pentru a asigura dezvoltarea propriului
potențial al pedagogilor, ceea ce va contribui la realizarea în practică
a centrării pe cel ce învață.
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FORMAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE
DE LUARE A DECIZIEI
Vasile COJOCARU, dr. hab., prof. univ.
Summary
The article argues the necessity of forming decision-making
competences in the view of implementing the provisions of the Code
of Education. Also, the development methodology is presented using
the e-learning platform.
Noua politică educaţională prefigurată în Codul Educației
implică un management educaţional care să asigure atingerea
obiectivelor preconizate printr-o conducere eficientă, care poate fi
realizată prin luarea unor decizii corecte și la timp, cu implicarea
actorilor educaționali la toate etapele sale: concepere, adoptare,
implementare
Decizia reprezintă un act raţional de alegere a unei linii de
acţiune, prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor, ţinând cont
de resursele disponibile şi de condiţiile concrete, devine „motorul
managementului‖, „nervul vital‖, „punctul nodal al managementului‖
şi exprimă esenţa conducerii, produsul cel mai reprezentativ al
acestei activităţi.
Trecerea de la paradigma axată pe formarea omului
executant/dependent la paradigma învățământului formativ, care
stimulează formarea/dezvoltarea omului decident, capabil să ia
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decizii de sinestătător, să opteze pentru o construcție statală și socială
democratică este un deziderat al educației în actualitate, care se
înscrie în setul de valori a UE (în special, independența gândirii,
situată în prim plan) și vizează caracteristici, precum:
Tabelul 1. Delimitările conceptuale între
omul executant și omul decident
OMUL EXECUTANT

OMUL DECIDENT

 pasiv, dependent de ceilalți;
 lipsit de puterea voinței de a
lua decizii, de a depăși
deprinderi adânc înrădăcinate
și a cultiva altele, mai bune și
mai eficiente;
 nesigur, produs a ceea ce se
întâmplă sau s-a întâmplat;
 victimă a situației,
împrejurărilor;
 este reflectarea părerilor și
indicațiilor altora;
 lipsit de reflecție proprie;
 lipsit de o înțelegere
autentică a adevăratei bucurii
și fericiri;
 lipsit de viziune, orientare
neclară în viață.

 proactiv, cunoașterea de sine;
 identificarea (sentimentul)
propriei valori;
 respect de sine, tărie personală;
 reflecție proprie înaltă,
autoconștientizare, autodeterminare,
autoexprimare, autoconfirmare,
autorealizare, autoreglare;
 orientare în viață și capacitatea de
a lua decizii;
 înțelepciune, siguranță;
 (auto)disciplină;
 viața considerată ca produs
funcțional al deciziilor personale;
 determină cursul lucrurilor;
 își construiește viața pe principii;
 orientare spre autorealizare
individuală și publică.
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Figura 1. Paradigma managementului educațional din perspectivă
democratică [V. Cojocaru]
La nivel organizațional, un referențial de bază a conducerii,
implicit a luării deciziilor, este paradigma managementului
educațional din perspectiva democratică și a integrării europene.
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Implementarea noii paradigme a managementului educațional
în Republica Moldova (figura 1) prevede descentralizarea structurilor
educaționale,
democratizarea
conducerii
învățământului,
consolidarea autonomiei instituționale și a autonomiei pedagogice,
optimizarea interdependenței dintre funcțiile managementului și
structurile instituționale corespunzătoare, acțiuni eficiente de reducere
a rezistenței la procesul schimbării, promovarea unei culturi
manageriale la toate nivelurile, cu implicarea tuturor actorilor
educaționali.
În această perspectivă, persoana care manifestă competențe
manageriale de luare a deciziei va activa cunoștințele menționate în
tabelul ce urmează.
Tabelul 2. Cunoştinţe integrate competenţei manageriale de
luare a deciziei în școală
Cunoştinţe
declarative
Concepte:
 Politici
educaționale
 Finalități
educaționale
 Management
educational,
dezvoltare
organizațională
 Decizie (adoptare,
implementare,
evaluare)
 Subsistem
decizional
 Paradigma managementului
educațional din
perspectiva
democratică și a
integrării europene

Competenţe specifice şi
cunoştinţe procedurale
 Diagnosticarea și
prognozarea evoluției
educației/învățământului în
R.Moldova în perspectiva
politicilor educaționale
 Identificarea
particularităților
paradigmei
managementului
educational în actualitate
 Definirea și structura
sistemului decisional
(identificarea tipurilor de
decizii manageriale)
 Definirea deciziei
manageriale/organizațional
e și a condițiilor de
elaborare/adoptare
 Argumentarea
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Cunoştinţe
atitudinale
 Analizarea
corectă a situației
din sistemul
educațional și din
instituția în care se
activează
 Sensibilizarea
inovațiilor,
perceperea
elementelor de
noutate
 Interpretarea
corectă a
contextului
instituțional,
contextului socialcomunitar,
contextului
european/global
 Interpretarea

specificațiilor deciziilor:
programate, neprogramate
și în condiții diverse
 Descrierea cerințelor
prealabile luării deciziei,
procesului de
fundamentare a deciziei
 Explicarea esenței
procesului decizional
 Identificarea principiilor
adoptării deciziei
 Construirea
subsistemului
informational electronic
din școală în perspectiva
deciziei
 Semnificațiile
etapelor/fazelor de luare a
deciziei
 Reprezentarea
problemei pentru luarea
deciziei, utilizând Modelul
ACE FIRST
eficace/ineficace
 Specificațiile luării
deciziei în contextul
modelului democratic de
conducere a școlii.
Argumentarea luării
deciziei prin consens
 Configurarea unui
model-matrice al deciziilor
necesare în ierarhia
conducerii școlii pe
domenii: curriculum,
resurse umane, resurse
non-umane, dezvoltare
organizațională vis-a-vis
de noile orientări ale
politcilor educaționale în
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corectă a
fenomenelor,
proceselor,
relaţiilor
 Acordarea de
considerație,
utilizării de
informații factuale
și explicații
raționale
 Valorificarea
utilizării de
procedee raționale
și minițioase pentru
a trage concluzii
 Perfectarea
modului de
gândire, adaptarea
la schimbare
 Luarea măsurilor
pentru a preveni
sau combate
rezistența la
schimbare
 Sensibilizarea
consecințelor
deciziilor

actualitate
 Evaluareadiagnosticarea condițiilor
din școală cu identificarea
priorităților/problemelor și
a soluțiilor posibile de
îmbunătățire din
perspectiva noilor politici
educaționale
 Capacitatea de delegare
a puterii în contextul
deciziei și limite posibile
 Specificarea deciziilor
administrative în cadrul
reuniunilor săptămînale,
reuniunilor metodice,
întrunirilor părinților…
 Specificul luării
deciziilor în forumul
suprem de conducere a
școlii – Consiliul
Profesoral
 Stabilirea metodologiei
de implementare a
deciziilor
 Identificarea criteriilor
de eficiență a deciziei
 Identificarea metodelor
de îmbunătățire a
eficacității deciziilor
manageriale prin
îmbunătățirea calității
deciziei și implicarea celor
care o vor implementa
 Descrierea
argumentelor pro şi contra
tehnicilor de luare de
decizii în grup.
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Model
intuitiv
Test
iniţial

Rezultate I

Intervenţie
ghidată
Test
final

Rezultate
IG

Rezultate F

Rezultate
F
Model
construit

Intervenţie
clasică

Rezultate
C

Figura 2. Modul de comparare a datelor: model intuitiv/model
construit/model expert
Astfel, pentru a ajuta cursantul, cadrul didactic-managerial, să
îşi formeze/dezvolte competenţa managerială de luare a deciziei,
pornim de la conceperea de către subiecţi a unui model intuitiv în
baza „profilului de competenţă‖ şi a rezultatelor testării iniţiale
(Rezultate I), după care are loc învăţarea – intervenţie ghidată
(Rezultate G) succedată de testarea finală (Rezultate F) și finalizată,
cu un model construit raportat la „profilul de competenţă‖/modelul
expert (figura 2).
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Formare continuă
Programul de formare în Management educațional

Managementul resurselor pedagogice

1.

5 module-20 credite

Acțiuni-situații implicite

Curs blended-learning

Criteriul
formativ

2. Criteriul temporal

E-TRAINING

E-formare
conceperea
E-formare
profilului de
conceptuali
competență
zarea
conținuturil
E-formare
or de
strategii de
formare a
învățare,
competenței
reflecție

Formare managerială/
leadership real și autentic,
studierea bazei teoretice
și experienței în luarea
deciziei

E-training
aplicație în
Centrul de
E-training Profil

E-training
aplicație:
extins la
nivel social

aplicație în
unitatea
școlară-pilot

Exersarea funcției de
manager-leader într-un
nou context pedagogic

3. Criteriul valoric
Cunoştinţe

Capacităţi

Atitudini

Competenţe formate/dezvoltate în cadrul cursului
Cunoaștere, respectare a bazei
științifice a actului decizional

Respectare a etapelor
deciziei
Echilibrare a tipurilor
de decizii

Comunicare, colaborare cu
factorii implicați
Utilizare a metodelor
active în luarea deciziilor

Prevenire și mediere a
deciziilor incorecte

Figura 3. Modelul conceptual-metodologic de dezvoltare a
competenţelor managerial prin metoda combinată blendedlearning
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În această ordine de idei, având în vedere obiectivele generale
ale programului de formare continuă a managerilor în educație –
formarea de competenţe şi abilităţi, ameliorarea formării/calificării
managerilor școlari, implementarea paradigmei managementului
educaţional din perspectivă democratică şi a integrării europene,
integralitatea implicaţiilor manageriale în asigurarea succesului
tuturor elevilor prin elaborarea şi implementarea sistemului calităţii
în şcoală – sunt stabilite obiective operaționale.
În acest context, procesul de formare vizează: formularea unui
model intuitiv al cursanților despre componentele de conținut al
programului și implicit al profilului de formare, realizarea
intervenției în procesul de formare prin mijloace specifice, inclusiv,
e-learning, alcătuirea modelului construit al managerului de suces în
luarea deciziilor la care s-a ajuns după intervenție pe diecția cursului
formativ (studiul noțiunilor, conceptelor de bază...) și acțiuni de
realizare a sarcinilor/problemelor în diverse situații, care, luate
împreună, integrează procesul de formare a competenței preconizate
(figura 3).
În funcție de obiectivele prestabilite, se construeşte Matricea
de specificații (tabelul 2.4), concepută pentru un test sumativ, la
sfârşitul cursului. Se pune accentul pe itemii şi pe subitemii care au
legătură cu obiectivele vizate în programul de formare.
Tabelul 3. Matricea de specificaţii la programul de formare a
comptenței de luare a deciziei
Niveluri
taxonomice/
conţinuturi
Conceperea
profilului de
competență
Cunoașterea bazei
științifice a actului

Cunoaştere
și
înțelegere

Aplicare

Rezolvare
de
probleme

Total %
(număr
de itemi)

10 (1)

10 (1)

10 (1)

10 (1)
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decizional
Constituirea
subsistemului
informațional al
școlii
Constituirea
subsistemului
decizional
Echilibrarea
tipurilor de decizii
Luarea deciziilor
în diverse situații
Total

10 (1)

30 (3)

10 (1)

20 (2)

10 (1)

10 (1)

20 (2)

10 (1)

10 (1)

20 (2)

10 (1)

10 (1)

20 (2)

30 (3)

40 (4)

100 (10)

Prin construirea Matricei de specificaţii, se intenţionează
evaluarea obiectivă, atât a unor domenii de conţinut studiate, cât şi
vizarea prin itemi a tuturor nivelurilor taxonomice la care se plasează
obiectivele de evaluare (cunoaşterea, înţelegerea, aplicarea,
rezolvarea de probleme) – tabelul 2.
Rezultatele
evaluării
competenţelor
manageriale
formate/dezvoltate prin metoda combinată blended-learning – figura
4.

Figura 4. Rezultatele evaluării competenţelor manageriale
formate/dezvoltate prin metoda blended-learning
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În concluzie: această metodologie asigură competența
persoanei într-o ocupație, precum este și cea didactică-managerială,
care înseamnă: a acționa în mod profesionist: a analiza și a lua
decizii, a soluționa problemele, a folosi deprinderi specifice, a fi
creator, a lucra în echipă, a comunica eficient, a te adapta la mediul
de muncă, a face față situațiilor neprevăzute.
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MANAGEMENTUL AUTOEFICIENȚEI DIRIGINTELUI:
AUTOEDUCAȚIE ȘI AUTOPERFECȚIONARE
Carolina CALARAȘ, dr., conf.univ.
Summary
The article contains a theoretical and practical study on the
management of the teacher's self-efficacy from the perspective of
lifelong learning. The author sets out the basic principles of lifelong
learning and personal self-education and self-improvement
strategies, designed and attended by the teacher with a leading
position.
Formarea continuă, ca proces, se află într-o strânsă legătură cu
autoeducaţia şi autoperfecţonarea individului. Funcţia principală a
autoeducaţiei poate fi formulată astfel: transformarea obiectului
educaţiei în subiect. Astfel, structura autoeducaţiei conţine un şir de
elemente identice cu cele din structura acţiunii educaţionale, acestea
fiind orientate spre sine, spre propria perfecţionare. După cum a fost
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stabilit în cercetările noastre anterioare [1], procesul autoeducaţiei
include: autoproiectarea, autoformarea individualizată, autoformarea
metacognitivă/a învăţa să înveţi, autoformarea permanentă.
Specificul autoeducaţiei îl observăm în satisfacerea condiţiilor
transformării statutului obiectului educaţiei în subiect al procesului
de autoformare-autodezvoltare a personalităţii. În această ordine de
idei menţionăm faptul cunoscut de cadrele didactice: profesoruldiriginte nu-şi poate exercita calitativ funcţiile dacă nu interiorizează
pe deplin mecanismul de autocunoaştere, autoapreciere,
autoproiectare şi autoperfecţionare. Astfel, conţinutul autoeducaţiei
reflectă raporturile dintre activitatea de formare-dezvoltare şi
activitatea de autoformare – autodezvoltare a personalităţii umane,
raporturi mediate calitativ prin intermediul educaţiei permanente [3,
pp. 8-26.]. Problematica abordată reprezintă o direcţie de evoluţie a
activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii cadrului didactic
pe tot parcursul vieţii, care se cere raportată la schimbarea continuă
a realităţii. Educaţia permanentă este consemnată de specialişti ca
un motor al societăţii, una dintre cheile secolului XXI, care
depăşeşte distincţia tradiţională dintre educaţia iniţială şi cea
ulterioară, venind în întîmpinarea provocării pe care o reprezintă
o lume aflată într-o rapidă schimbare [7, p. 15]. Pentru a puncta
reperele strategice şi cele conţinutale ale autoperfecţionării
profesorului-diriginte este oportun să analizăm conceptul de
educaţie permanentă din perspectiva originii, a identificării
coordonatelor şi principiilor acestuia. Conceptul de educaţie
permanentă a fost lansat la începutul anilor 70, fiind legat de
apariţia unor noi fenomene sociale, care în interacţiunea lor
orientează evoluţia lumii în direcţia unei civilizaţii globale [8],
stimulând omul spre o instruire continuă, pentru a duce la bun
sfârşit sarcinile şi responsabilităţile pe care i le impune viaţa.
Cristea S. sugerează că, în perspectiva sec. XXI, educaţia
permanentă devine o noţiune operaţională la nivel de politică a
educaţiei pentru reorganizarea sistemelor postmoderne de
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învăţământ [5, p. 207]. În accepţiunea lui Văideanu G., educaţia
permanentă acţionează ca un principiu integrator, incluzând
numeroase resurse şi tipuri de învăţare şi formare, care-i permit
individului să se perfecţioneze continuu [10, p. 139].
La nivelul unui concept pedagogic fundamental, educaţia
permanentă include două coordonate stabile poziţionate pe verticală
şi pe orizontală. Coordonata verticală a educaţiei permanente este
considerată de cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei drept
una nelimitată temporal. Aici, formarea-dezvoltarea personalităţii,
desfăşurată longitudinal pe toată durata vieţii, începe în copilărie
şi include valorificarea posibilităţilor psihopedagogice ale fiecărei
etape de vârstă prin intermediul conţinuturilor şi formelor generale
ale educaţiei. Coordonata verticală presupune o evoluţie în timp, ce
urmează să fie continuată la un nivel superior în viitorul imediat şi
pe termen mediu şi lung [6; 9]. Activitatea de educaţie/instruire
realizată la fiecare treaptă a învăţămîntului se concepe ca proces
continuu de valorificare a educaţiei morale, intelectuale,
tehnologice, estetice şi psihofizice.
Coordonata orizontală a educaţiei permanente direcţionează
deschiderea spaţială nelimitată a activităţii de formare-dezvoltare a
personalităţii umane desfăşurată transversal în fiecare moment al
vieţii. Această direcţie de evoluţie valorifică simultan, intensiv şi
extensiv, toate acţiunile şi influenţele posibile la nivelul instituţiilor
sociale familie – şcoală – comunitate – mass-media – loisir [5, p.
208]. Astfel, coordonata vizată direcţionează distribuirea resurselor
informativ-formative ale conţinuturilor proiectate la nivelul tuturor
formelor generale ale educaţiei, care pot asigura realizarea
obiectivelor educaţiei prin acţiuni organizate (cadrul formalnonformal) şi influenţe de tip informal. În concluzie, coordonata
verticală a educaţiei permanente vizează valorificarea timpului
pedagogic, iar cea orizontală asigură organizarea spaţiului
pedagogic, ambele contribuind la realizarea proceselor pedagogice
complexe de integrare şi articulare a tuturor nivelurilor şi tipurilor de
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educaţie. Prin urmare, educaţia permanentă necesită nu numai o
analiză teoretică, ci şi una metodologică, la nivelul structurii generale
de funcţionare, în calitate de fenomen pedagogic şi social. Educaţia
permanentă este condiţionată de un şir de fenomene sociale noi care
ţin de: explozia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice,
democratizarea societăţii, dezvoltarea societăţii în plan politic,
cultural, economic, expansiunea oportunităţilor la nivelul massmediei, afirmarea unor aspiraţii fundamentale pentru viitorul
societăţii de tipul îmbunătăţirii calităţii vieţii, luptei cu terorismul,
apărarea păcii etc. [6]. În contextul vizat, menționăm că principiile
educaţiei permanente au fost elaborate de UNESCO la mijlocul
anilor 70 şi reflectă dimensiunea operaţională a conceptului (care se
află în curs de precizare şi dezvoltare). Conceptul reflectă direcţiile
principale de schimbare a activităţii de formare-dezvoltare a
personalităţi: expansiunea educaţei, inovaţia şi integrarea
resurselor acesteia [6; 9]. Aşadar, principiul expansiunii educaţiei
scoate în evidenţă coordonata verticală, ce elucidează valorificarea
timpului pedagogic, şi cea orizontală, care indică implicarea spaţiului
necesar educaţiei. Principiul dat asigură analiza şi monitorizarea
timpului, căilor, mijloacelor educaţionale aplicate într-o societate ce
investeşte resursele necesare în cultură.
Principiul inovaţiei în domeniul educaţiei evidenţiază
deschiderea spre implementarea noilor tehnologii, modelelor
alternative în optimizarea învăţămîntului general şi a celui
profesional, pe de o parte, şi proiectarea saltului de la formaredezvoltare la autoformare-autodezvoltare, pe de altă parte.
Principiul integrării resurselor educaţiei asigură stabilirea
unor noi legături între nivelurile şi treptele şcolare, conţinuturile şi
formele educaţiei, înlesnind procesul de expansiune şi de inovare a
acesteia [5, p. 209]. Atât la nivel teoretic, cât şi practic, se
evidenţiază importanţa elaborării unui sistem de verigi semnificative,
care vizează unitatea cunoştinţelor ce duce la interdisciplinaritate,
continuitate, stimulează acţiunile de optimizare a procesului şi cel al
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interrelaţiilor educaţionale. În această ordine de idei, conţinutul
conceptului de educaţie permanentă reflectă fenomenele descrise,
contribuind la conştientizarea statutului educaţiei postmoderne, axată
pe formarea continuă, permanentă, de pregătire a oamenilor, pentru
tipuri de societate care încă nu există. Plecând de la generalizările
teoretice şi deschiderile practice, Cristea S. menţionează, pe bună
dreptate, că educaţia permanentă devine un principiu de acţiune care
proiectează transformarea calitativă a întregii societăţi într-o cetate
educativă. Această situaţie va provoca transformări radicale ce vor
influenţa structura sistemului, procesului şi a tehnologiei de
învăţământ, care va angaja aspiraţia pedagogică, dar şi comunitară,
civică, economică şi, mai ales, culturală, de creare a societăţii
educative [5; 6].
În raporturile sale cu dezvoltarea socială durabilă, educaţia
permanentă se bazează pe patru tipuri fundamentale de învăţare,
angajate continuu, global, integral, participativ, pe tot parcursul
existenţei umane. În termenii proiectării curriculare sunt vizate patru
obiective generale determinante pentru caracterizarea conţinutului şi
a metodologiei educaţiei permanente: 1) a învăţa să ştii / cunoaştere;
2) a învăţa să faci / acţiune; 3) a învăţa să trăieşti împreună cu alţii /
participare; 4) a învăţa să fii / devenire continuă [5; 6; 8; 9]. Aceşti
patru piloni ai educaţiei permanente orientează acţiunile educative la
nivel de formare – dezvoltare a personalităţii elevului şi acţiunile de
autoperfecţionare a profesorului-diriginte pe parcursul carierei sale.
Crearea structurilor educaţiei permanente, în care se poate implica
profesorul-diriginte, pentru a se autoperfecţiona, sunt corelate cu
Codul Educației și alte acte normative.
În acest studiu nu vom aborda formele de
perfecționare/reciclare,
cursuri
de
masterat
și
cursuri
postuniversitare, ci ne vom axa pe strategiile personale de
autoeducație și autoperfecționare, proiectate și parcurse indepent de
diriginte/cadru didactic. De fapt acestea sunt un ansamblu de forme
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relativ libere de auto/educaţie permanentă, efectuate prin
intermediul:
a) tehnologiilor informaționale; mass-media, emisiunilor TV,
emisiunilor radiofonice, bibliotecilor, cinematografului, teatrului etc.
b) acţiunilor cu caracter formativ, cultural, civic, desfăşurate
de asociaţii comunitare, ONG-uri, ca modalităţi de formare şi
participare la viaţa comunitară, ce contribuie la autoperfecţionarea
moral-spirituală;
c) instruirii prin reţeaua Internet, ce include un ansamblu de
forme şi strategii noi, care sunt în plină dezvoltare: instruirea la
distanţă (distance learning); instruirea deschisă (open learning);
instruirea prin conectarea la alt computer (on-line).
În ultimii ani se observă o activitate sporită în ceea ce priveşte
promovarea unor forme de educaţie permanentă, desfășurată în
instituțiile de învățământ de către managerii școlari, care se bucură
de popularitate printre pedagogi. Cercetarea noastră a fost realizată în
Liceul Teoretic „Iulia Haşdeu‖ cu profesorii-diriginţi și a cuprins
diverse modalităţi de formare continuă/educaţie permanentă [1].
Diriginții au frecventat Școala dirigintelui, organizată în liceu, au
participat la activităţi demonstrative, la conferinţe teoretico-practice,
ateliere de formare, întruniri metodice, consultaţii, seminarii etc.
Metodele aplicate eficient s-au dovedit a fi: discuţia-panel,
prelegerea, prelegerea cu oponenţi, training-ul, lectura comentată,
sinectica, braistorming-ul, comunicări cu folosirea PPT, portofoliul
de autoperfecţionare, posterul activităţii, care se completa sistematic.
Tehnicile studiate şi aplicate în cadrul Şcolii dirigintelui au fost
următoarele:
a) tehnici de autoevaluare, pentru a determina propriul nivel
de competenţă profesională în calitate de diriginte (nivelul de
diagnoză);
b) tehnici de autoinstruire – a învăţa singur prin diverse
procedee (lectură, conspectare, referat, teze, computerul etc.), pentru
a cunoaşte esenţialul în diverse domenii: psihologie, pedagogie,
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cultură etc.;
c) tehnici de autoformare şi reînvăţare în echipă, pentru a
asigura flexibilitatea, diversitatea, adaptabilitatea, dinamisul şi
creativitatea profesorului-diriginte în acţiunile educative şi relaţiile
cu elevii, familia, colegii şi alţi actori educaţionali;
d) tehnici de cercetare independentă/ în echipă pentru a
utiliza eficient metodele respective şi a experimenta, a asigura
implementarea a ceea ce este nou şi valoros în ştiinţă şi practica
pedagogică;
e) tehnici de proiectare şi prognozare a propriei formări, ce
asigură predicţia în timp a evenimentelor şi perspectivelor legate de
cariera de profesor-diriginte. Tehnicile date sunt necesare pentru a
preveni, prognoza şi a anticipa nereuşitele profesinale.
În concluzie, putem menţiona următorul fenomen esenţial:
concomitent cu implicarea activă a dirigintelui în diverse activităţi
axate pe principiul educaţiei/autoeducaţiei permanente, s-a stabilit şi
sporirea interesului pentru formarea imaginii şi a reputaţiei sale ca
profesionist competent, ca coleg și cetățean. Autoperfecționarea
diriginților a contribuit la sporirea calității educației elevilor; la
completarea și sistematizarea materialelor temaice de optimizare a
parteneriatului elev – diriginte – familie; la elaborarea noilor forme și
strategii de evaluare a activităţii sale în calitate de manager al actului
educativ și de menținere a interesului pentru activităţile din cadrul
şcolii pentru diriginţi.
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