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INTRODUCERE 
 

Autoeducaţia ca fenomen uman şi pedagogic gravitează 

în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare: a învăţa să 

înveţi, ceea ce înseamnă să dobîndeşti instrumentele cunoaş-

terii; a învăţa să faci, ceea ce te orientează să înveţi a acţiona 

în mediul înconjurător; a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, 

pentru a fi eficient cu alte persoane şi a învăţa să fii / devii 

continuu, pe tot parcursul vieţii. 

Plasarea educaţiei dincolo de limitele instruirii şcolare/ 

universitare în paralel cu transformarea obiectului/educatului în 

subiect, adică actor al propriei educaţii, şi în conformitate cu 

obiectivele, principiile, conţinuturile educaţiei permanente, 

asigură întemeierea şi consolidarea unei culturi noi de auto-

educaţie conştientă, activă şi asiduă. 

Motivaţia elaborării acestui ghid este nobilă şi evidenta. 

În ultimii ani se observă un anumit interes al familiei şi elevilor 

pentru autoeducaţie, însă numărul de lucrări cu caracter 

ştiinţific explicit şi praxiologic accesibil şi detaliat, care ar oferi 

cunoştinţe, repere metodologice, experienţiale şi modele de 

acţiuni de exersare, autoevaluare, autocunoaştere, autoanaliză 

şi autoperfecţionare, este totuşi redus. 

Problematica abordată este una amplă, variată, cu un bo-

gat conţinut axiologic, psihopedagogic şi social. Autoeducaţia 

se analizează într-o conexiune strînsă cu educaţia, dezvoltarea 

şi formarea integra a personalităţii în contextul stadialităţii 

cognitive, morale şi psiholosociale. 

Lecturarea ghidului dezvoltă la elevi capacitatea de ana-

liză, sinteză, comparaţie, formează dorinţa de a se autoperfec-

ţiona, îi incită la acţiuni concrete de autoeducaţie. 

Unele materiale incluse în ghid au fost aplicate în cadrul 

activităţilor cu elevii în incinta Centrului de formare personală 

a adolescenţilor în Liceul Teoretic „I. Haşdeu” din municipiul 

Chişinău. 
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Pentru părinţi, ghidul reprezintă un bun consilier şi sfătui-

tor în privinţa optimizării educaţiei copiilor săi şi a desăvîrşirii 

propriei persoane. 

Pedagogilor, psihologilor, studenţilor, ghidul oferă unele 

fundamente teoretice, sugestii metodologice şi praxiologice, 

dar lasă spaţiu pentru reflecţie, imaginaţie şi creativitate. 

Informaţia propusă de autoare poate fi completată, re-

structurată, adaptată în funcţie de situaţie, vîrsta elevilor şi ni-

velul lor de dezvoltare. 

Lucrarea poate fi aplicată cu succes de diriginţi în activi-

tăţile extracurriculare cu elevii şi în activităţile de culturalizare 

a familiei şi formare/optimizare a competenţelor parentale la 

adulţi. 

Apariţia unei cărţi bune este o sărbătoare pentru suflet, o 

sărbătoare de promovare a culturii, educaţiei, a valorilor autentice. 

Ghidul metodologic Cultura autoeducaţiei elevului mar-

chează o evoluţie pedagogică ascendentă a dnei Carolina Cala-

raş şi o evoluţie calitativă a activităţii ştiinţifico-didactice a 

catedrei Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Pedagogice de Stat 

„Ion Creangă” din Chişinău. 

 

Vl. Guţu, dr. hab. 

Profesor univer. USM 
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Capitolul 1 

PERSONALITATEA ELEVULUI, CONŞTIINŢA  
DE SINE ŞI CULTURA AUTOEDUCAŢIEI 

 

1.1. Dezvoltarea personalităţii.  
Stadialitatea cognitivă, morală şi psihosocială 

  

U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  
 

Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei identifică şi 

caracterizează trei factori ce determină dezvoltarea persona-

lităţii umane: ereditatea, mediul şi educaţia [1; 9; 11; 42; 46]. 

Ereditatea reprezintă însuşirea fundamentală a materiei 

vii de a transmite de la o generaţie la alta trăsăturile specifice 

sub forma codului genetic 9. 

Investigarea rolului factorului genetic în ontogeneză a 

fost prefigurată de studiile cu privire la ereditatea plantelor şi 

animalelor. Cercetările realizate în domeniul eredităţii umane 

au o istoric relativ scurtă şi un specific aparte, deoarece există 

anumite limite de ordin moral, etic şi religios vizând organiza-

rea experimentelor genetice. 

Totodată, cercetătorii ne atenţionează asupra următoarelor 

aspecte: 

 Ereditatea conferă unicitatea biologica, ca premisă a uni-

cităţii psihice; 

 Diversitatea psihologică umană are şi o rădăcină eredi-

tară, însă nu se reduse la aceasta; 

 Moştenirea ereditară apare ca un complex de predispo-

ziţii şi un potenţial genetic polivalent; 

 Ereditatea caracterelor morfologice şi biochimice este 

cercetată şi cunoscută mai mult decât ereditatea însuşi-

rilor psihice, care, frecvent sunt abordate ca un rezultat al 

determinării poligenetice; 
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 Din punct de vedere al filogeneticii, ereditatea umană 

oferă cea mai mică încărcătură de comportamente ins-

tinctive. Acest fapt îl face pe puiul de om total dependent 

de semeni, adică de membrii speciei umane. Din acest 

motiv, puiul de om este unical, fiindcă numai el îşi pierde 

specificul său dacă în dezvoltarea timpurie este crescut 

de animale. Fenomen dovedit de cazurile copiilor 

sălbatici. În pofida eredităţii de tip uman, copiii crescuţi 

de animale s-au animalizat, adică au devenit sălbatici. 

 Prin orarul proceselor de creştere şi maturizare, eredi-

tatea creează premise de optimă intervenţie din partea 

mediului educativ. Acestea se numesc perioade sensibile 

sau senzitive. 

 Ereditatea nu se manifestă în aceeaşi măsură în diverse 

aspecte ale devenirii şi vieţii psihice. Astfel, tempera-

mentul, aptitudinile, emotivitatea, patologia psihică – 

poartă o amprentă mai puternică a eredităţii, pe cînd, ca-

racterul,  atitudinile, voinţa – sunt mai puţin influenţate 

de ereditale. 

 Pentru anumite persoane ereditatea poate avea un rol de-

cisiv în formarea personalităţii, pentru altele – mediul sau 

educaţia contribuie decisiv la formarea acesteia [9; 36]. 

Mediul, ca factor al formării personalităţii, este compus 

din totalitatea elementelor natural-geografice şi sociale cu care 

individul interacţionează pe parcursul dezvoltării sale.  

Elementele constitutive ale mediului sunt structurate 

variat, prezentîndu-se individului ca realităţi fizice, 

concretizate în persoane, obiecte ce-l înconjoară, dar şi ca 

ansamblu de relaţii şi semnificaţii, în corelaţie cu care acesta 

trebuie să se modeleze. P. Golu menţionează că toate acestea, 

prin interiorizare, formează însăşi substanţa, materialul de 

construcţie necesar dezvoltării psihice [20]. Atunci cînd 

mediul este favorabil, el contribuie la realizarea sau chiar 

accelerarea dezvoltării potenţialului nervos, deci are o acţiune 
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directă asupra dezvoltării psihice, care influenţează dezvoltarea 

fizică, adică creşterea şi maturizarea sistemelor fiziologice 

vitale.  

În virtutea faptului că observăm o diversitate mare a con-

ţinuturilor mediului, a formelor şi mijloacelor în/şi, prin care el 

se manifestă, savanţii C. M. Super şi S. Harkeness au introdus 

în circuitul ştiinţific conceptul nişa de dezvoltare (1986). În 

contextul vizat cercetătorii [7; 9; 29; 44] au scos în evidenţă 

următoarele circumstanţe, ce denotă centrarea pe copil: 

 în investigaţia mediului se pleacă de la copil; 

 copilul şi activităţile lui devin punctul de referinţă 

în identificarea la diferite vîrste, a unor nişe de 

dezvoltare diferite; 

 structura unei nişe de dezvoltare a individului in-

clude: obiectele şi locurile accesibile copilului la 

diferite vîrste; răspunsurile şi reacţiile anturajului 

faţă de copil; cerinţele adultului şi nivelul de per-

formanţă solicitat; activităţile copilului propuse şi 

acceptate de el; 

 influenţele culturale ce folosesc nişe de dezvoltare 

diferite, chiar pentru aceeaşi vîrstă, ceea ce permite 

explicarea diferenţelor în dezvoltarea biopsiho-

socială (spre exemplu nişa de dezvoltare de tip 

occidental: de tip musulman; de tip tradiţional 

african etc.). 

 Educaţia reprezintă o activitate specializată, specific 

umană, care mijloceşte şi diversifică raportul dintre om şi mediul 

său, favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societăţii şi 

a societăţii prin intermediul omului [19]. În perspectiva dată, 

educaţia apare ca o verigă de legătură dintre potenţialul ereditar/ 

biologic, oferta de posibilităţi şi condiţii ale mediului. 

Este evident faptul că dezvoltarea individului poate fi 

posibilă doar atunci cînd se menţine un echilibru optim între 

aceşti trei factori. 
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 Problematica stadialităţii la ora actuală are un caracter 

deschis. Deşi nu este o problemă nouă pentru cercetarea psiho-

logică, prin complexitatea sa ea rămîne în atenţia cercetătorilor, 

mai cu seamă, din domeniul biologiei şi psihologiei. 

Este important să delimităm stadialitatea în abordarea 

genetică/longitudinală a vieţii psihice şi în perspectivele trans-

versale, adică într-o etapă anume – stadii de vîrstă. Savanţii au 

stabilit că poate fi un decalaj între cele două planuri, ca urmare, 

stadiul de vîrstă nu este identic şi nu se suprapune cu stadiile 

genetice ale diverselor procese psihice. 

Stadiul în perspectivă genetică presupune: ordinea 

achiziţiilor; structura acestora; fiecare stadiu comportă un 

moment de pregătire şi unul de închegare între care se poate 

observa o perioadă de trecere. 

Este important să reţinem că stadialitatea psihodinamică 

/ cea de vîrstă este mai operantă din perspectiva prezentării 

dezvoltării psihice pe durata vieţii decît stadialitatea genetică, 

care are un caracter de studiere şi prezentare a vieţii psihice la 

nivel cognitiv, afectiv, moral, social, acţional etc. 

Pentru a înţelege esenţa educaţiei şi a autoeducaţiei 

omului vom prezenta stadialitatea cognitivă după J. Piaget, 

cea morală după L. Kohlberg şi cea psihosocială după E. 

Erikson. 

În baza cercetărilor de durată, J. Piaget reprezintă onto-

geneza cognitivă în următoarea succesiune de stadii: 

1.  Stadiul senzorio-motor / 0-2 ani, are loc dezvoltarea şi 

coordonarea capacităţilor senzoriale şi motorii ale copi-

lului. Inteligenţa dată are la bază acţiunea, aici are loc 

mobilizarea schemelor senzorio-motorii şi coordonarea 

lor pînă la găsirea unei alternative eficiente. 

De exemplu, pentru a limita mişcarea unui cărucior, co-

pilul îl plasează între canapea şi perete. 

2. Stadiul preoperatoriu / 2-7-8 ani se centrează în jurul 

asimilării funcţiei semiotice (simbolice), care constituie o 
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premisă importantă pentru dezvoltarea operaţiilor min-

tale, care constă în interiorizarea acţiunii prin mentali-

zarea acesteia. Copilul gândeşte ceea ce vede, deci cu-

noaşterea are un caracter predominant intuitiv. 

3. Stadiul operaţiilor concrete / 7-8–11-12 ani. Achiziţia 

de bază aici este reversibilitatea gîndirii, adică copilul 

vede ceea ce gîndeşte. Copilul concepe faptul că fiecărei 

acţiunii îi corespunde o acţiune inversă, care asigură 

revenirea la starea anterioară. Această achiziţie permite 

saltul de la gîndirea de tip funcţional la cea de tip 

categorial. 

4. Stadiul operaşional-formal / 11-12–15-16 ani. Începe a 

se dezvolta gîndirea formală, pe lîngă operarea cu clase 

de obiecte şi cu relaţiile dintre ele, se constituie 

posibilitatea operaţiilor cu operaţii. Astfel se formează 

capacitatea ipotetico-deductivă a gîndirii. Dacă anterior 

cunoaşterea era orientată de la real la posibil, acum 

devine categorie supraordonată. 

 În această achiziţie, conform viziunii lui J. Piageţ con-

siderată salt cognitiv îşi are originea idealismul adolescenţei, 

fiind deschisă calea de la posibil spre real [29], spre însuşirea 

valorilor sociale. 

După J. Piageţ, concordantă cu direcţia generală a evolu-

ţiei cognitive este judecata morală a copilului, care de la 

început are caracter heteronom, de preluare a normelor, 

valorilor, interdicţiilor din anturajul imediat, apoi devine 

autonomă, axată pe interiorizarea şi implicarea propriului, 

sistem de valori în actul de judecare. 

În baza distincţiei heteronom-autonom în judecata mora-

lă, cercetătorul american, L. Kohlberg a investigat etapele par-

curse de copil în judecarea unor dileme morale. Toate dilemele 

morale au fost construite pe conflictul dintre necesitatea de a 

urma regula morală şi încălcarea acesteia dictată de un şir de 

presiuni reale şi justificate. Cercetătorul a fost interesat de 
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argumentaţia folosită de copil şi adolescent. Astfel, 

L. Kohlberg a stabilit trei niveluri mari de evoluţie a judecăţii 

morale, fiecare incluzând cîte două stadii distincte [apud. 9]. 

Prin urmare, modelul teoretic prezintă şase stadii ale 

genezei raţionamentului moral: 

I. Nivelul premoral / preconvenţional (4-10 ani). Stan-

dardele de judecare sunt etichetele culturale ale anturajului: 

bine/rău, are dreptate/se înşeală, cuminte/obraznic, iar faptele 

sunt judecate după consecinţele lor. 

 Stadiul 1 – al moralităţii ascultării, în care pedeapsa şi re-

compensa sunt criterii foarte puternice. Evitarea pedepsei şi 

respectarea normei apar ca avantaje personale imediate. 

 Stadiul 2 – al moralităţii hedonismului instrumental 

naiv. Conformarea la normă este ca sursă de beneficii, 

deci trebuie respectată ca fiind recompensată şi plăcută. 

II. Nivelul moralităţii convenţionale (10-13 ani). 

Reprezintă nivelul conformării la normele exterioare şi al 

jucării rolului de copil în concordanţă cu cerinţele familiei sau 

ale altor grupuri de apartenenţă. Purtarea are la bază plăcerea 

de a i se recunoaşte purtarea şi de avea un statut bun. 

Stadiul 3 – al moralităţii bunelor relaţii. Copilul respectă 

norma din dorinţa de a fi recunoscut ca un băiat sau o fata 

bună. Începe să se prefigureze judecarea faptelor nu numai 

după consecinţe, ci şi după intenţia lor. 

Stadiul 4 al moralităţii legii şi ordinii. Respectarea auto-

rităţii, a normelor şi legilor începe să apară ca necesitate ce 

reglementează conduita tuturor. 

III. Nivelul autonomiei morale / al interiorizării şi accep-

tării personale a principiilor morale (după 13 ani; la tinereţe 

sau niciodată). 

Acceptarea normelor morale apare ca formă de identifi-

care cu grupul de referinţă, prin împărtăşirea aceloraşi drepturi 

şi datorii. Se manifestă un efort de definire al valorilor morale 

în termeni proprii, cu distanţare faţă de stereotipurile existente. 
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Stadiul 5 – al moralităţii contractuale şi al acceptării de-

mocratice a legii. Standardele morale sunt înţelese ca rezultat 

al unei decizii mutuale. 

Legile nu sunt intangibile şi pot fi schimbate din consi-

derente raţionale şi utilitatea lor generală. 

Stadiul 6 – al moralităţii principiilor individuale de con-

duită. Se formează propriul sistem de valori morale în baza 

semnificaţiilor personale şi înţelegerii conceptelor de justiţie, 

reciprocitate, egalitate, demnitate. Orientarea în universul nor-

melor şi valorilor morale se realizează după propria ierarhizare 

a acestora şi pentru a evita autocondamnarea. Judecata de sine 

este percepută ca fiind mai puternică decît aceea care vine din 

exterior [apud. 9]. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea psihosocială vom apela la 

cercetările realizate de E. Erikson (1950). Postulatul central al 

teoriei sale este că potenţialul de dezvoltare al individului se 

realizează pe parcursul existenţei acestuia. Fiecare etapă de 

viaţă este deschisă unei noi achiziţii psihosociale, ca urmare a 

unei crize de dezvoltare. Criza apare din conflictul dintre 

posibilităţile de relaţionare a persoanei şi cerinţele mediului 

social. Personalitatea umană este o construcţie în timp, 

dilemele fiecărei etape şi natura influenţelor receptate poate 

plasa fiecare nouă achiziţie între variante polare. Cele opt stadii 

propuse de E. Erikson reprezintă perioada întregii vieţi. Astfel, 

accepţiunea lărgită a ontogenezei, de la momentul concepţiei la 

cel al morţii, obţine valabilitate şi consistenţă în cadrul uneia 

dintre primele teorii psihodinamice ale dezvoltării.  

În viziunea lui E. Erikson stadialitatea dezvoltării psiho-

sociale se prezintă în modul următor: 

Stadiul 

Principala 
achiziţie  
(variante 
extreme) 

Factorii  
sociali 

determinanţi 

Esenţa  
conduitei 
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1 2 3 4 

Infantil  
(0-1 an) 

Încrederea 

vs 

neîncrederea 

Mama sau 
persoana ce o 

înlocuieşte 
Speranţa 

Copilăria 
mică  

(1-3 ani) 

Autonomia 

vs 

dependenţă 

Părinţii Voinţa 

 

1 2 3 4 

Copilăria 
mijlocie  
(3-6 ani) 

Iniţiativă 

vs 

retragere, 
vinovăţie 

Mediul  
familial 

Finalitatea  
în acţiuni  

(teleonomia 
atingerea  
scopului) 

Copilăria 
mare  

(6-12 ani) 

Sîrguinţă, 
eficienţa 

vs 

inferioritate 

Şcoala şi 
grupul de 
referinţa 

Competenţa 

Adolescenţa 
(12-18/20 ani ) 

Identitate 

vs 

confuzie 

Modelele şi 
relaţiile cu 

semenii 
Unitatea 

Tînărul adult 
(20-30/ 
35 ani) 

Intimitate 

vs 

izolare 

Prieteni, 
relaţia de 

cuplu 

Mutualitatea 
eficientă 

Adultul  
(35-50/ 

Realizarea 
Familia, 
profesia 

Responsa- 

bilitatea, 
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60 ani) vs 

rutină 
creatoare 

devotamentul 

Bătrîneţea 
(60ani....) 

Integritate 

vs 

disperare 

Pensionarea, 
apusul vieţii 

Înţelepciunea 

 

Modelul eriksonian este recunoscut ca fiind astăzi unul 

dintre cele mai explicite şi cuprinzătoare. Valoarea i-a fost apre-

ciată mai ales în raport cu psihanaliza clasică, de la care porneşte. 

Modelele prezentate rămîn de referinţă atît în domeniul 

teoriei cît şi în domeniul practicii educaţionale, deoarece sunt 

cele mai utilizate şi explicite pentru a urmări şi conştientiza 

dezvoltarea cognitivă (J. Piageţ), dezvoltarea morală (L. Kohl-

berg) şi cea psihosocială a individului (E. Erikson). 

Activităţi practice independente  
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 Lecturaţi atent aspectele teoretice, analizînd esenţa 

factorilor ce determină dezvoltarea personalităţii şi 

modelele stadialităţii cognitive, morale şi psihosociale. 

 Elaboraţi arborele genealogic şi analizaţi conţinutul 

eredităţii dvs. 

 Analizaţi elementele constitutive ale mediului dvs. şi 

scoateţi scos în evidenţă aspectele negative pentru a le 

anihila treptat. 

 Stabiliţi condiţiile, formele, metodele aplicate în educa-

ţia dvs., pentru a le analiza şi discuta cu părinţii. 

 Analizaţi şi comparaţi dezvoltarea cognitivă, morală şi 

psihosocială a dvs. cu conţinutul stadiilor/substadiilor 

modelelor elaborate de J. Piageţ, L. Kohlberg şi 

E. Erikson. 

 Elaboraţi un plan de acţiuni pentru autoeducaţia dvs. la 

nivel cognitiv, moral şi psihosocial. 

 Joc de rol în cadrul familiei: propuneţi părinţilor să 

explice ce aşteaptă ei de la tine şi de ce aplică în 

educaţie anumite metode (să le identifice şi să le 

argumenteze); apoi spune ce aştepţi de la părinţi, cum ai 

dori să te educe ei. În final analizaţi ambele poziţii. 
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1.2. Consideraţii psihopedagogice generale  
cu privire la vîrstele şcolare 

 
U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  

 

Primul subcapital ne-a iniţiat în problematica de ansamb-

lu a dezvoltării ontogenetice, iar prezentul subcapitol ne va 

sensibiliza asupra particularităţilor de vîrstă ale elevilor şi va 

oferi sugestii pentru organizarea-desfăşurarea eficientă a edu-

caţiei şi autoeducaţiei acestora. 

Periodizarea de vîrstă şi implicaţiile psihopedagogice le-

am selectat din lucrările cercetătorilor: J. Piageţ, M. Debesse,  

U. Şchiopu, Larisa Cuzneţov, A. Cosmovici, L. Iacob etc. În 

desemnarea şi caracterizarea vîrstelor ne-am condus de criteriul 

abordării ştiinţifice şi utilităţii practice. 
 

I. Etapa de vîrstă 7-10 ani – vîrsta şcolară mică 
 

Stadiile 

dezvol-

tării 

Caracterizare 

generală (linia 

normală  

de dezvoltarea) 

Implicaţii  

educative 

1 2 3 

Cogni-

tive 

Se încheie funcţia 

semiotică, apare şi se 

dezvoltă inversarea, 

copilul înţelege că 

fiecărei acţiuni îi cores-

punde o acţiune inversă; 

predomină caracterul in-

tuitiv al cunoaşterii 

caracterul gîndirii 

categorial-concret 

 De susţinut entusiasmul iniţial 

pentru cunoaştere şi studii prin 

aplicarea variatelor tipuri de 

aprobări şi explicarea impor-

tanţei studiilor. 

 De familiarizat copiii cu 

diferite tipuri de activităţi ce 

au caracter sportiv, moral, 

estetic, tehnologic  etc. 

 De organizat activităţi de lec-

tură familială/şcolară. 

1 2 3 

Morale Standardele de judecare  De antrenat copiii în variate 
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sunt etichetele culturale 

ale anturajului: bine/rău, 

urît / frumos, cuminte / 

obraznic; 

Predomină moralitatea 

ascultării 

activităţi, social-utile 

 De analizat conduita copiilor 

prin prisma normelor morale 

 De explicat consecinţele con-

duitelor distorsionate 

 De respectat drepturile copi-

lului, atrăgînd atenţia lor şi 

asupra obligaţiunilor 

Рsiho-

sociale 

Copilul asimilează sta-

tutul nou de elev. Se in-

tegrează în colectiv, dă 

dovadă de interes, sîr-

guinţă, încearcă să fie 

eficient şi învaţă com-

petenţele elementare; ci-

tit, scrisul, calculul etc. 

 De explicat copiilor regulile 

de comportare în societate 

 De exersat copiii sistematic în 

respectarea programului şcolar 

a regimului zilei, regulilor de 

comportare în variate locuri pe 

stradă, în curte, în ospeţie etc. 

 De susţinut moral eforturile 

depuse de copil. 

 

II. Etapa de vîrstă 11-14/15 ani – vîrsta şcolară medie 

preadolescenţa 
 

Stadiile 

dezvol-

tării 

Caracterizare  

generală 

Implicaţii  

educative 

1 2 3 

Cogni-

tive 

Debutul operaţiilor for-

male: creşte abilitatea de 

analiză mentală, de 

testare deductivă a 

ipotezelor.  

 Orientarea preadolescentului 

pentru a-şi aprofunda şi lărgi 

cunoştinţele în variate domenii 

 
1 2 3 

 Apare posibilitatea ope-

raţiilor cu operaţii. 

 Realizarea educaţiei de gen şi 

a celei sexuale 

 Axarea preadolescentului pe 

eficientizarea carierei şcolare. 

Morale Se dezvoltă moralitatea  Implicarea preadolescentului 
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legii şi ordinii; se contu-

rează nivelul autonomiei 

morale, al moralităţii 

contractuale şi al accep-

tării democratice a legii. 

în variate activităţi cu caracter 

de caritate; ocrotire a naturii; 

ajutorării persoanelor în etate 

sau cu disabilităţi etc. 

 Implicarea preadolescentului 

în elaborarea unor reguli şi 

coduri etice pentru familie, 

clasa etc. 

Psiho-

sociale 

Integrarea activă în gru-

pul de referinţă. Iniţia-

tiva şi creativitatea în ac-

tivităţi cu caracter social-

util. Manifestarea intere-

sului pentru sexul opus. 

 Susţinerea iniţiativelor, proiec-

telor cu caracter social şi de-

monstrarea importanţei aces-

tora 

 Vizite şi acţiuni de caritate la 

case de copii, spitaluri etc. 
 

 

III. Etapa de vîrstă 16-18/19 ani – vîrsta  

şcolară mare – adolescenţa 
 

Stadiile 

dezvoltă

rii 

Caracterizare  

generală 

Implicaţii  

educative 

1 2 3 

Cogni-

tive 

Se dezvoltă şi se consoli-

dează posibilitatea operaţi-

ilor cu operaţii. Apariţia şi 

dezvoltarea dimensiunii 

ipotetico-deductive 

Orientarea spre metacogniţie 

/elaborarea strategiilor cogni-

tive şi a instrumentarului 

pentru perfecţionarea propriei 

cunoaşteri 

 
1 2 3 

 
a gîndirii asigură inver-

sarea raportului între 

planurile gnoseologice. 

 Elaborarea, desfăşurarea 

şi analiza proiectelor de 

cercetare a variatelor 

fenomene 

Morale Standardele morale 

sunt înţelese ca rezultat 

 Orientarea spre analiza 

propriilor valori şi deter-
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al unei decizii mutuale. 

Se conştientizează mo-

mentul de schimbare a 

unei reguli din con-

siderente raţionale. Se 

cristalizează propriul 

sistem de valori morale. 

minarea trăsăturilor mo-

rale de caracter. 

 Axarea pe practicarea 

autoanalizei şi autoapre-

cierii morale. 

 Susţinerea şi încurajarea 

deciziilor şi conduitelor 

morale. 

Psiho-

sociale 

Obţinerea identităţii de 

sine; aspiraţii, interes 

pentru autoeducaţie, au-

tovalorificare şi auto-

estimare. Interes pentru 

viitorul său, profesie, 

realizare personală etc. 

 Orientarea spre autoactua-

lizare şi autoeducaţie. 

 Axarea pe aspectele pre-

gătirii pentru viitoarea 

profesiе; pentru crearea 

familiei, pentru a fi un 

bun cetăţean.  

 Activităţii de 

autoeducaţie şi 

autoprefecţionare. 

 

Desigur că aspectele descrise sunt foarte succinte şi 

generale, dar sperăm că v-am incitat spre un studiu mai 

aprofundat asupra particularităţilor de vîrstă. 
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Activităţi practice independente  

 

 

1.3. Preadolescenţa şi adolescenţa 
 

U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  

 Lecturaţi consideraţiile psihopedagogice cu privire la 

vîrstele şcolare şi scoateţi în evidenţă specificul 

acestora. 

 Scrieţi un eseu care ar reda cele mai însemnate eve-

nimente din viaţa dvs. în clasele primare; în gimnaziu 

şi în prezent / liceu. 

 Elaboraţi un proiect de educaţie pentru fiecare vîrstă. 

 Elaboraţi un proiect de autoeducaţie 

 Întocmiţi o agendă în care sunt reflectate aşteptările 

şi eforturile dvs. cu privire la optimizarea procesului 

de autoeducaţie pe o perioadă de o lună, trei luni, 

şase luni şi un an calendaristic. 

 Elaboraţi un inventar de reflecţii valorice cu privire 

la propria educaţie. 

 Determinaţi şi descrieţi trăsăturile dvs. negative pe 

care doriţi să le lichidaţi, arătînd calea şi metodele pe 

care le veţi aplica. 

 Selectaţi şi descrieţi enunţuri-opinii preconceptute 

privind fiecare vîrstă şcolară ce devin blocaje în 

educaţia/autoeducaţia individului. 

 Elaboraţi scala priorităţilor valorice a dvs., a familiei 

dvs., a prietenilor etc. 
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Conştiinţa în sens larg, este o stare prin care fiecare se 

simte un participant la tot ceea ce se întîmplă în lume sau în 

realitatea în care trăieşte. Conştiinţa de sine se dezvoltă la elevi 

în perioada preadolescenţei. 

Preadolescentul, fiind animat de dorinţa de a-şi cunoaşte 

propriile sale posibilităţi, pentru a-şi da seama în ce măsură 

poate fi util celor din jur, se străduie să înţeleagă şi să respecte 

regulile de comportare, începe a se axa pe moralitatea 

cooperării. 

Idealul preadolescentului este de a deveni un om util so-

cietăţii, cu o înaltă conştiinţă a datoriei. El este preocupat foarte 

mult de ceea ce gîndesc ceilalţi despre persoana sa. 

În această perioadă începe să se consolideze gîndirea 

logică, formală, se observă primele tendinţe de autoeducaţie şi 

autoapreciere în comparaţie cu alţi sămaşi sau adulţi, care se 

bucură de stimă la preadolescenţi. 

Impulsivitatea şi incapacitatea de autocontrol al acesteia, 

negativismul, sau invers, anxietatea care se mai observă în 

comportarea puberilor le provoacă un disconfort interior, iar în 

îmbinare cu o moralitate a constrîngerii pe care o manifestă 

mulţi adulţi în relaţiile cu preadolescenţii, provoacă deseori un 

conflict interior, certuri spectaculoase cu părinţii. 

Cheia reuşitei în educaţia preadolescentului rezidă în 

excluderea formalismului şi a poziţiei autoritare din partea 

adulţilor. Demersul educativ trebuie să aibă la bază: respectarea 

personalităţii, drepturilor copilului, empatia şi tactul, atitudinea 

sinceră şi deschisă, conduita axată pe colaborare şi stimularea 

autonomiei preadolescentului. 
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Cercetările realizate de E. Donvan ş.a., 1966; D. Offer, 

1975; M. Rutter, 1980, H. Remschmidt etc., demonstrează 

faptul că în realitate trăirea acestei vîrste este mai puţin 

alarmantă decît stereotipul ce i se atribuie. 

Adolescenţa este o etapă mai liniştită decît perioada 

anterioară, elevul adoptă o poziţie mai conştientă faţă de sine şi 

mediul social. 

El se orientează mai mult către lumea externă, dar îşi 

îndreaptă atenţia şi către propria-i viaţă psihică. 

Caracteristicile cele mai importante ale adolescenţei 

sunt: 

 dezvoltarea conştiinţei de sine; 

 clarificarea propriului sistem axiologic; 

 necesitatea exprimării punctului său de vedere în 

variate situaţii sau cu privire la diverse aspecte ale 

vieţii; 

 consolidarea abilităţilor de operare mentală complexă 

cu conţinuturi abstracte; 

 axarea pe orientarea vocaţional; 

 afirmarea propriei personalităţi; 

 odată cu cristalizarea gîndirii formale se instalează 

moralitatea cooperării convenţionale; regulile se gîn-

desc ca înţelegeri mutuale şi se circumstanţiona-

lizează; 

 are loc definitivarea maturizării fizice şi sexuale. 

Perioada adolescenţei se manifestă prin autoanalize, 

autoreflecţii, prin conştientizarea faptului că existenţa proprie 

se deosebeşte substanţial de a celorlalţi oameni, reprezentînd o 

valoare care trebuie preţuită, respectată şi gîndită. 
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Adolescentul este mai sigur pe sine decît preadolescen-

tul, ce studiază atent şi se autoevaluează în raport cu realizările 

sale şi ale altora, se întreabă deseori: cine sunt eu?, iar 

răspunsurile ce şi le dă se bazează pe maturizarea intelectual-

afectivă foarte evidenţă pentru unii elevi, chiar de la 16 ani, iar 

pentru alţii, de la 17-18 ani. 

Conştiinţa de sine este un fenomen şi proces complex 

care include, pe de-o parte, raportarea subiectului la sine, la 

propriile, trăiri, iar pe de altă parte, confruntarea permanentă cu 

sine, compararea lor cu lumea în mijlocul căreia trăieşte (All-

port, G., 1991). 

Cel mai înalt nivel al conştiinţei de sine este atins de 

adolescent atunci cînd el se poate privi ca subiect al activităţii 

sociale, ca membru al colectivului. Un factor de seamă al for-

mării conştiinţei de sine îl constituie activitatea şcolară, în 

special activităţile educative. 

Şcoala, oricît de bine ar fi organizată, oricît de bogat ar fi 

conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică elevului, nu poate 

satisface setea de investigare şi cutezanţă creatoare. Ei au 

nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le 

împlinească setea lor de cunoaştere, să le ofere sprijinul de a se 

emoţiona puternic, de a fi în stare să se autocunoască, să se 

autoregleze singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adîncirea, com-

pletarea procesului de învăţămînt, la dezvoltarea înclinaţiilor şi 

aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a 

timpului liber şi nu în ultimul rînd, prezintă unele particularităţi 

prin care se deosebesc de activităţile din cadrul orelor. 

Formele de organizare ale activităţilor educative sunt 

mult mai flexibile şi au un caracter recreativ. Evaluarea 
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rezultatelor lor se realizează folosind cu precădere aprobarea 

prin laudă şi evidenţierea participanţilor. 

Activităţile nonformale, axate pe interesele adolescen-

ţilor, dezvoltă spiritul lor de iniţiativă, creativitatea, aptitudinile 

fizice/sportive, intelectuale şi artistice. 

Activităţile extracurriculare pot îmbrăca variate forme: 

spectacole cultural-artistice, excursii, vizite, cursuri pe discip-

line sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri sau 

organizarea actelor de binefacere etc. 

Emoţiile şi bucuriile comune trăite cu prilejul organizării 

unor astfel de activităţi contribuie la închegarea colectivului, la 

întărirea relaţiilor de prietenie între elevi, ceea ce demonstrează 

valoarea educaţională, şi nu în ultimul rînd, dezvoltarea con-

ştiinţei de sine a fiecărei membru al grupului. 

Concursurile pe diferite teme, de asemenea, sunt mo-

mente deosebit de atractive pentru elevi. Acestea dau posi-

bilitate elevilor să demonstreze practic ceea ce au învăţat la 

şcoală, acasă etc. 

De asemenea, activităţile instructiv-educative îi dezvoltă 

elevului interesul pentru profesia pe care o va îmbrăţişa, deter-

minîndu-l la reflecţie asupra vieţii sale ulterioare. Capacitatea 

de a se preocupa de propria persoană nu înseamnă însă fuga de 

societate. În perioada respectivă, caracteristica principală a 

elevului este un puternic impuls către acţiune. Acum dispar 

dorinţele vagi şi apar scopurile bine conturate, visarea la fapte 

deosebite. 

Dorinţa de originalitate reprezintă, din punct de vedere 

psihologic, o caracteristică esenţială a elevului în perioada 

adolescenţei, atunci cînd se dezvoltă conştiinţa de sine, numită 
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tendinţa afirmării de sine, tendinţa de afirmare a propriei 

personalităţi. 

Dorind să atragă atenţia asupra sa, elevul se consideră un 

punct central în jurul căruia trebuie să se petreacă toate eve-

nimentele. Forţele proprii sunt considerate superioare faţă de 

ale celorlalţi oameni, opinie care decurge dintr-o insuficientă 

cunoaştere de sine. Acesta doreşte ca acţiunile sale să fie cu-

noscute şi apreciate de adult ca fiind cele mai reuşite şi de 

succes. 

Adolescenţii manifestă tendinţa de a se afirma nu numai 

individual ci şi în grup: vor să activeze, să se distreze 

împreună. 

Ei sunt atraşi de viaţa politică; în politică elevul vede o 

înaltă activitate socială. Elevul manifestă dorinţa de ataşament, 

din ce în ce mai conştient şi mai activ la grupul căruia îi 

aparţine: clasă, şcoală. 

Cu cît înaintează în vîrstă, cu atît el este mai obiectiv în 

judecăţile sale, aprecierile efectuîndu-se în funcţie de criteriile 

sociale pe care şi le-a însuşit. 

Dorinţa de a cunoaşte valorile sociale şi culturale se 

manifestă riguros şi tenace. Integrarea adolescenţilor în aceste 

valori ale colectivităţii contribuie la formarea concepţiei despre 

lume şi viaţă. 

Datorită experienţei de viaţă limitată şi a lipsei unor crite-

rii de autoapreciere corectă, adolescenţii au nevoie de consiliere 

şi îndrumare. Ei discută, fiind sprijiniţi să-şi formeze idealul de 

viaţă, să-şi perfecţioneze judecăţile morale şi să-şi ridice nivelul 

conştiinţei şi al conduitei morale 1; 9; 12; 13; 29; 43. 
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Pe tot parcursul acestei perioade, să ţinem minte că avem 

în faţa noastră dezvoltarea impetuoasă a unei personalităţi cu 

trăsături în plină formare. 
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Activităţi practice independente

 Gîndinţi-vă şi stabiliţi cele mai importante evenimente şi 

fapte din viaţa dvs. 

 Alcătuiţi o grilă a conduitei personale în care îţi plasa faptele 

pozitive, cele negative şi soluţii / strategii de evitare a 

acestora. 

Grila poate fi elaborată pentru o lună, două, trei ..., un 

an, principala condiţie să analizaţi sistematic situaţia / 

în fiecare săptămînă sau chiar la 2-3 zile. 

Model: Grila conduitei personale  

I. Fapte  

pozitive 

II. Fapte 
negative 

III. Soluţii/strategii  
de evitare a faptelor negative 

1. Am salvat nişte 
pui de rîndunică 
căzuţi din cuib. 

2. Am participat la 
sanarea rîuleţului 
din apropiere... 

1. M-am certat 
cu două cole-
ge de clasă 
care au dorit 
să joace volei 
cu băieţii... 

 trebuia să le explic calm de 
ce nu le acceptăm / a fost o 
competiţie principială cu co-
legii din clasa paralelă. 

Ar fi trebuit să le conving ca le 
vom invită la joaca următoare... 

 Identificaţi riscurile unui comportament meschin. 

 Identificaţi aspectele pozitive a unui mod demn şi onest 

de comportare. 

 Construiţi piramida priorităţilor valorice / a valorilor dvs. 

 Scrieţi un eseu / o povestioară în care analizaţi, 

apreciaţi şi comparaţi felul de a fi în preadolescenţă şi 

în adolescenţă. Elaboraţi un set de recomandări pentru 

ambele vîrste. 

 Întocmiţi un contract de autoperfecţionare cu sine, dar 

implicaţi o persoana ca evaluator obiectiv şi de încredere. 
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1.4. Conştiinţa de sine şi conduita morală 
 

U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  
 

Educaţia îi permite individului să-şi formeze propria per-

sonalitate constituită din ansamblul ierarhic al trăsăturilor 

fizice, intelectuale, afective, social-morale şi volitiv-

caracteriale. 

Conform viziunii reputatului sociolog E. Durkheim, fap-

tele din cadrul educaţiei sunt nişte fapte psihosociale. 

Societatea este singura sursă şi rezultat al moralităţii (omului). 

În contextul dat vom preciza un moment important: familia, 

grădiniţa de copii, şcoala şi biserica rămîn cele mai eficiente 

instituţii sociale care contribuie esenţial la educaţia şi formarea 

personalităţii umane. 

Formarea conştiinţei de sine include, din punct de vedere 

psihopedagogic, două componente: una cognitivă şi alta afec-

tivă. Componenta cognitivă se referă la informarea copilului cu 

conţinutul şi cerinţele valorilor şi normelor morale. Ea se rea-

lizează prin informarea şi instruirea morală. Acceptarea impe-

rativelor morale presupune cunoaşterea, înţelegerea, formarea 

sentimentelor şi atitudinii pozitive la copil cu privire la sensul 

şi cerinţele pe care societatea le-a consemnat şi le promovează 

ca elemente ale sistemului moral. Conştiinţa orientează şi sti-

mulează conduita morală, iar aceasta, la rîndul său, valorifică 

sfera volitiv-acţională, care asigură formarea abilităţilor, price-

perilor, deprinderilor, obişnuinţelor şi trăsăturilor de caracter ce 

creează o anumită configuraţie morală a personalităţii copi-

lului. În structura personalităţii individului, conştiinţa şi con-

duita se prezintă sub forma unei unităţi dialectice, cu parti-

cularităţi distincte care diferă de la o etapă de vârstă la alta şi 

de la un individ la altul. 

Conştiinţa de sine se formează în situaţii şi prin acţiuni 

concrete, în care elevul este antrenat ca subiect moral în fami-

lie, şcoală, alte medii sociale. 
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În aspectul vizat, rolul cunoştinţelor constă în a introduce 

individul în universul valorilor morale, de a-l face să înţeleagă 

semnificaţia acestora pentru viaţa omului, totodată consolidînd 

capacitatea de a discerne între valorile pozitive şi cele negative, 

pentru a-şi forma priorităţile valorice. 

Astfel, familia formează fundamentul moral al copilului, 

iar în şcoală acesta asimilează statutul de elev, ce trăieşte o 

lume diferită de cea de acasă. O lume bazată în evenimente şi 

cunoştinţe, o lume extrem de importanta prin varietatea actelor 

de cunoaştere. Realizarea şi cultivarea elevului întîmpină nenu-

mărate obstacole interne şi externe, pentru înlăturarea cărora 

este nevoie de un efort de voinţă din partea acestuia. 

Dintre obstacolele interne putem menţiona anumite inte-

rese, dorinţe, intenţii de ordin personal sau anumite sentimente 

şi trăsături negative cum ar fi egoismul, individualismul, 

anxiozitatea, timiditatea etc. 

Dintre obstacolele externe putem menţiona anumite feno-

mene şi condiţii sociale bogate în satisfacţii şi plăceri momen-

tane, dar care nu se înscriu în axa cerinţelor şi valorilor morale 

acceptate. 

Pentru învingerea lor este nevoie de un efort volitiv con-

cretizat în acţiuni ce denotă diverse trăsături cum ar fi: perse-

verenţa, tenacitatea, autocontrolul, independenţa, spiritul de 

iniţiativă, curajul etc. 

În viziunea noastră, interconexiunea celor trei compo-

nente: 

 cognitiv, afectiv şi volitiv formează convingerile 

morale. Ele sunt considerate ca fiind nucleul conştiinţei 

de sine a individului, sau conform precizării lui 

A. Chircev, adevărate trebuinţe spirituale de 

comportare morală apud. 13. 

Dacă cele două componente cognitiv şi afectiv sunt cu 

precădere elementele de bază ale conştiinţei, apoi componenta 
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volitivă, intră atît în sfera conştiinţei, cît şi cea a conduitei 

morale. 

 

REŢINE: 
 

 Conştiinţa de sine implică capacitatea de anticipare a 

realităţii şi de orientare a conduitei pe un anumit traseu, 

iar conduita morală, reprezintă o manifestare a conştiin-

ţei şi voinţei în relaţiile interpersonale şi acţiunile prac-

tice ale individului. 

 Conduita morală este un ansamblu neîntrerupt de 

răspunsuri şi manifestări comportamentale ale omului. 

Automatizarea unora dintre ele au forma deprinderilor şi 

obişnuinţelor şi facilitează un control mai redus din 

partea conştiinţei. Automatismele, intrînd în zonele 

perifirice ale acesteia, oferă individului posibilitatea de  

a-şi concentra atenţia şi forţele în vederea atingerii unor 

obiective morale mai profunde. Prin deprinderile şi 

obişnuinţele de comportare morală realizată, în cele din 

urmă, concordanţă dintre conştiinţa morală şi conduita 

morală este realizată de voinţa omului. 

 A educa înseamnă a adapta copilul la mediul social, 

ţinînd seama de natura sa proprie, de particularităţile 

individual-tipologice; înseamnă a face apel la mijloacele, 

metodele şi procedeele care corespund posibilităţilor, 

trebuinţelor, interesului personal al copilului. 

 Adevărata educaţie concepe individul ca pe o entitate 

vitală, ca pe o valoare în sine şi nu ca pe un mecanism 

inert, declanşat şi condus de un factor extern. A educa 

înseamnă a forma un individ pînă ce acesta ajunge 

personalitate. 

 În procesul educaţiei, sferele de dezvoltare a individului 

sunt axate pe trei direcţii: 
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a. copilul va fi învăţat cum să se cunoască pe sine; 

dezvoltarea percepţiilor, sentimentelor; a gîndirii; 

adaptarea la propriile nevoi etc.; 

b. copilul va fi iniţiat a întră în relaţii cu alţii, pentru 

a cunoaşte conţinutul relaţiilor sociale şi culturale; 

c. copilul va fi implicat în relaţionarea cu mediul 

ambiant. 

 Sub influenţa regulilor vieţii familiale şi şcolare, a cerin-

ţelor acestora, se produce o schimbare a întregii acti-

vităţi. Totodată se modifică trebuinţele, interesele, prefe-

rinţele, are loc un proces de apropiere a intereselor de 

aptitudini şi conduită. 

Şcoala pentru adolescent este cea mai importantă insti-

tuţie socială,  care pune accent pe achiziţiile intelectuale; aces-

tea devenind preocuparea principală a elevului. 

Pentru adolescent, şcoala, în comparaţie cu familia, este 

un mediu eficient de a se pune în valoare. Sub influenţa acti-

vităţii cognitive şi a programului şcolar, elevul devine mai 

organizat, mai controlat, îşi dezvoltă noi modalităţi de 

acţionare, relaţionare, comunicare şi colaborare cu semenii şi 

adulţii îşi controlează sistematic propria conduită morală. 

 
 

Activităţi practice independente  
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a) PENTRU ADOLESCENŢI 

 Cea mai importantă responsabilitate a adolescenţei 

constă în găsirea unei identităţi pozitive şi constructive. 

Încercaţi să răspundeţi sincer şi obiectiv la următoarele 

întrebări: 

- Cine sunt eu acum şi cine voi fi în viitor? 

- Cum pot construi relaţii armonioase? 

- Cum pot face faţă problemelor şi provocărilor 

astăzi? 

- Cum pot obţine abilitatea şi competenţa de a face 

anumite alegeri şi a lua decizii? 

- Cum pot deveni o persoană morală, activă şi respon-

sabilă? 

- Cum pot forma o identitate pozitivă şi constructivă? 

 Comentaţi/scrieţi un eseu la întrebarea şi răspunsul for-

mulat de J. W. Goethe: Cum te poţi cunoaşte? Niciodată 

contemplîndu-te, totdeauna acţionînd. Încearcă să-ţi faci 

datoria şi vei şti îndată cine eşti. 

 Elaboraţi un plan de acţiuni pentru a vă optimiza comu-

nicarea şi relaţiile cu părinţii, prietenii, colegii de clasă. 

 Meditaţi asupra lumii dvs. interioare şi despre viitor în 

baza evidenţierii a cîte trei aspecte pe care le consideraţi 

esenţiale. 

 Determinaţi ce achiziţii/trăsături, comportamente, parti-

cularităţi etc. aţi obţinut la vîrsta adolescenţei în com-

paraţie cu preadolescenţa. 
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b) PENTRU PĂRINŢI 

Traseul către o identitate pozitivă şi constructivă trece 

prin următoarele puncte: 

 încrederea: se obţine din primii ani de viaţa şi include 

un ansamblu de aspecte spirituale, empatice compor-

tamentale, ce formează la copil sentimentul de încre-

dere şi importanţă; 

 autonomia: începe de la cele mai simple explorări a 

mediului, a posibilităţilor sale, care treptat se lărgesc 

şi se manifestă prin luarea unor decizii independente, 

care devin tot mai clare şi responsabile; 

 iniţiativa: copilul încearcă diferite acţiuni şi activităţi, 

deseori se apucă de cîteva lucruri concomitent, uneori 

le finalizează, alteori nu le duce la bun sfîrşit. 

Principalul moment constă în faptul ca copilul să iasă 

din copilărie cu sentimentul că există foarte multe 

lucruri interesante, utile, necesare sau neplăcute. Aici 

contează mult încercarea, exersarea în variate acţiuni a 

copilului, susţinerea iniţiativei şi curajului acestuia şi 

nici într-un caz nu plasăm accentul pe principiile 

noastre adulte privind finalizarea lor. Mai eficientă în 

acest caz este orientarea delicată spre anumite 

concluzii; 

 sîrguinţa/asiduitatea: capacitatea de a urmări, cerce-

ta sau a realiza ceva în detalii, în profunzime, cu in-

sistenţă (E. Erikson; M. J. Elias, 2003 et. al.). 
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1.5. Trăsături de temperament,  
caracter şi voinţă 

 

U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  

Teoriticienii şi practicienii din domeniul ştiinţelor edu-

caţiei consideră că cele mai accesibile şi uşor de observat 

trăsături de personalitate sunt cele temperamentale. 

Astfel de caracteristici ca: impulsivitatea, reactivitatea, 

rezistenţa, capacitatea de muncă, expresivitatea, emotivitatea, 

calmitatea, sensibilitatea etc., le aplicăm în descrierea unei sau 

altei persoane indiferent de vîrstă, statut social şi gen. Acestea 

în cea mai mare măsură depind de tipul sistemului nervos. 

Este evident faptul că temperamentul se referă la dimen-

siunea energetico-dinamică a personalităţii şi se exprimă în 

comportamentul individului, în particularităţile şi dinamismul 

vorbirii, mişcărilor, afectivităţii şi activităţii intelectuale. 

Interrelaţia acestui grup de însuşiri cu dimensiunea 

biologică a persoanei, în special cu tipul sistemului nervos şi 

cel endocrin, a fost stabilită de multă vreme şi de mai mulţi 

cercetători cu renume, începînd cu Hipocrate (400 î.e.n) şi 

Galenus (150 e.n.). Chiar dacă aceştia au clasificat şi descris 

temperamentele în concordanţă cu filosofia epocii, astăzi 

explicaţia lor, considerîndu-se naivă, incompletă, se merită să 

remarcăm intuirea determinismului endocrin al însuşirilor 

temperamentale, precum şi a ideii, abordate de filosofia 

modernă, conform căreia macrocosmosul se reflectă în 

microcosmos (I. Dafinoiu). 

După aproximativ două milenii И. П. Павлов propune 

o explicaţie ştiinţifică a tipurilor de temperament în care carac-

teristicile activităţii nervoase superioare şi raporturile dintre ele 

sunt noţiunile fundamentale. 

Însuşirile de bază a sistemului nervos sunt: 
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 forţa/energia, dependentă de metabolismul celulei ner-

voase care se exprimă prin rezistenţa la variate solicitări; 

 mobilitatea, dependentă de viteza cu care se consumă 

şi se regenerează substanţele funcţionale constitutive 

ale celulei nervoase; 

 echilibrul existent între excitaţie şi inhibiţie, dezechi-

librul, axîndu-se de regulă, pe excitaţie 9; 29; 36. 

Prin urmare, baza fiziologică a temperamentelor se con-

stituie din cele patru tipuri de sistem nervos ce rezultă din 

combinarea însuşirilor fundamentale nominalizate anterior: 

 tipul puternic neechilibrat/excitabil formează tem-

peramentul coleric; 

 tipul puternic echilibrat/mobil se exprimă în tem-

peramentul sangvinic; 

 tipul puternic echilibrat/inert formează tempera-

mentul flegmatic; 

 tipul slab (abordat global) formează temperamentul 

melancolic apud. 9. 

Desigur, nu se pune semnul egalităţii între tipurile tem-

peramentelor şi tipurile sistemului nervos. Acestea rămîn ne-

schimbate pe parcursul vieţii, iar temperamentul se construieşte 

în cadrul interacţiunii individului cu mediul fizic şi socio-

cultural, suportînd în acelaşi timp şi influenţele celorlalte 

subsisteme ale personalităţii ibidem. 9. 

De aceea, am putea menţiona că temperamentul repre-

zintă expresia manifestării particulare în plan fizic şi compor-

tamental a tipurilor de activitate nervoasă superioară redată 

prin prisma factorilor psihologici şi socio-culturali. 

În pofida mai multor clasificări ale temperamentelor 

existente în literatura de specialitate 1; 9; 18; 41; 43; 47; 48, noi 

rămînem fideli clasificării şi descrierii realizate de И. П. Павлов. 

Cele patru tipuri clasice de temperament care ne pot servi ca 

reper orientativ în educaţia copilului sunt expuse în Tabelul 1. 
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Spre deosebire de temperament care se referă la dimen-

siunea energetico-dinamică a personalităţii cu însuşiri puternic 

ancorate în ereditatea/biologicul individului, caracterul repre-

zintă un aliaj de trăsături, o suprastructură socio-morală a 

acesteia. 

G. Allport (1981) menţiona un moment foarte impor-

tant: de cîte ori abordăm problema caracterului, implicăm 

neapărat un standard moral şi emitem o judecată axată pe 

valoare. De aceea psihologia americană evită aplicarea 

respectivului termen, ci preferă termenul general de 

personalitate, pe cînd cercetătorii europeni şi ruşi fac 

diferenţiere între conceptele caracter şi personalitate 1; 44. 

Analiza etimologică şi cea logică ne permite să ne alătu-

răm la cercetătorii 1; 12; 13; 19; 43, care consideră că nu pu-

tem substitui conceptul, de caracter prin cel de personalitate, 

deoarece termenul caracter din greceşte înseamnă amprentă. 

Cu referire la om, sisteme de trăsături, stil de viaţă, care 

desigur că ne trimite la structura profundă a personalităţii, ce se 

exprimă prin comportamente, care treptat se consolidează şi 

devin uşor de prevăzut, însă, totuşi, conceptul de personalitate 

este mult mai amplu şi complex. 

Definiţiile caracterului în literatura consacrată sunt mul-

tiple, dar indiferent de nuanţele pe care le reflectă acestea, 

esenţa rămîne aceeaşi: caracterul este un subsistem relaţional-

valoric şi de autoreglaj al personalităţii care se exprimă 

printr-un ansamblu de atitudini-valori 9, p.62. 

Momentul de bază aici constă în faptul ca persoana să 

înţeleagă că nu contează manifestarea atitudinală de moment, 

variabilă, ci atitudinile şi priorităţile valorice stabile, definitorii 

pentru individul respectiv care se întemeiază pe convingeri 

puternice. 

Atitudinile exprimă o modalitate de raportare la reali-

tate, la variatele aspecte ale acesteia şi implică reacţii, acţiuni 

afective, cognitive, volitive, etice/comportamentale. 
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Atunci cînd între aceste tipuri de reacţii/acţiunii se obser-

vă un acord, o armonie, putem conchide că atitudinile sunt 

stabile şi greu de schimbat, deci avem de a face cu un caracter 

bine cultivat, integru. 

În structura caracterului distingem trei grupuri 

fundamentale de atitudini: 

 atitudinea faţă de sine (modestie, autonomie demni-

tate, onoare, dar pot fi şi altele: orgoliu, sentimente 

de inferioritate ...); 

 atitudinea faţă de ceilalţi/de societate (umanism, 

altruism, bunătate, patriotism etc.); 

 atitudinea faţă de muncă (hărnicie, spirit de iniţiati-

vă, asiduitate şi invers lenevie, indiferenţă etc. 

În acest context, vom analiza şi trăsăturile volitive de 

caracter, pe care mulţi cercetători le consideră drept fundament 

al caracterului 9; 11; 12; 13; 39; 43 etc.. 

Voinţa reprezintă o reglementare conştientă şi orientată 

a acţiunilor în realizarea unui scop. 

Astfel, de trăsături ca: orientarea de principiu / capacita-

tea de a-şi planifica un scop şi a-l atinge; perseverenţa / tenaci-

tatea în realizarea acţiunilor; bărbăţia / curajul, hotărîrea în 

acţiuni; autocontrolul / capacitatea de a se controla şi dirija pe 

sine; independenţa / autonomia etc. – denotă un caracter volitiv. 

În virtutea faptului că nu există un sistem de trăsături 

unanim acceptat de cercetători cu ajutorul căruia s-ar putea 

descrie caracterul unei persoane, am acceptat chestionarul ela-

borat de G. Gough, care are la bază un demers empiric opera-

ţional, ce denotă zece trăsături de caracter şi itemi orientativi de 

măsurare. 

Aplicarea chestionarului pe variate eşantioane de adulţi 

şi adolescenţi ne-a permis să-i testăm eficienţa, să-l completăm 

şi structurăm într-o grilă comodă. 

Părinţii ce doresc să fie eficienţi în educaţia copiilor şi 

adolescenţii axaţi pe autoevaluare şi autoeducaţie lesne pot aplica 
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Grila de personalitate pentru stabilirea trăsăturilor de caracter 
(Figura 1). 

 

Nr. 

de 

ord. 

Trăsături 

pozitive de 

caracter 

Trăsături 

opuse/ 

negative 

de caracter 

Esenţa trăsăturilor  

pozitive  

de caracter 

1 2 3 4 

1. 

Acceptare  

de sine; 

Demnitate 

Neacceptarea 

sinelui/ezitarea,  

nesiguranţă etc. 

Se referă la simţul valorii per-

sonale, capacitatea de a gîndi şi 

a acţiona în conformitate cu 

propriile gîndiri şi planuri. 

2. Autocontrol 

Incapacitate  

de autocontrol/ 

dezordonare; 

inconsecvenţa 

Arată gradul de autocon-

ducere/automonitorizare; ab-

senţa impulsivităţii, egois-

mului. 

3. Independenţa 
Dependenţă/ 

nehotărît 

Se referă la libertatea 

deciziei şi executării 

planurilor în conformitate cu 

scopurile interesele şi 

dorinţele sale. 

4. 

Responsa- 

bilitate 

Onestitate 

Iresponsabilitate/ 

indiferenţă; 

Ipocrizie 

Arată gradul de corectitu-

dine, conştiinciozitate, cum-

secădenie. 

5. Empatie 
Răceală/spirit 

dur 

Capacitatea de a înţelegere 

trăirile altei persoane/com-

pasiune. 

1 2 3 4 

6. 

Nivel înalt de 

maturitate/ 

socializare 

Inadaptare, 

dezadaptare, 

grad / inferior de 

maturizare social 

Indică nivelul de maturitate 

şi spiritul de echitate, relaţio-

nare, integrare socială. 

7. 
Realizare  

de sine 

Normalizare  

de sine 

a) poate fi prin conformism 

pozitiv în baza factorilor 

de interes, motive ce faci-

litează acţiunile de auto-



 42 

realizare; 

b) prin independenţă şi au-

tonomie comportamen-

tală şi autonomie com-

portamentală pozitivă 

8. Toleranţă Intoleranţă 

Se referă la persoanele ce nu 

se conduc de anumite pre-

judecăţi (interculturale; ra-

siale, de gen etc.). 

9. 

Voinţă/ 

iniţiativă 

socială, 

principii 

Abulie; lipsă  

de iniţiativă, 

principii 

Indică gătinţa şi capacitatea de 

a învinge anumite obstacolele; 

de a lua decizii în baza unor 

principii valorice; de a depune 

efort fizic, cognitiv etc. 

10. Optimism Pesimism 

Se referă la gradul de entu-

siasm, gîndire şi proiectare 

pozitivă 
 

Figura 1. Grila de personalitate 
 

Adolescenţa este vîrsta în care încep a se cristaliza şi 

consolida trăsăturile de caracter. Conştientizarea posibilităţilor, 

resurselor şi limitelor morale, importanţa autoeducaţiei con-

duce la formarea unei imagini de sine demne, echilibrate; for-

mării respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 
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Activităţi practice independente 

Aplicaţii pentru autoeducaţie 
 

 Analizaţi atent conţinutul grilelor şi realizaţi o auto-

diagnosticare a trăsăturilor dvs. de caracter. 

 Stabiliţi ce temperament predomină la dvs. 

 Elaboraţi un plan de acţiuni pentru a vă forma şi con-

solida trăsăturile pozitive de caracter. 

 Realizaţi o introspecţie privind nivelul realizării per-

sonale. 

 Întocmiţi un calendar de autoeficienţă / self-efficacy în 

care să înregistraţi credinţele, viziunile proprii despre 

capacităţile dvs. pentru a exercita un control sistematic 

al evenimentelor care vă afectează viaţa. 

 Elaboraţi o grilă a motivelor care vă face viaţa com-

plicată, neeficientă, influenţează formarea imaginii 

despre dvs. şi în paralel construiţi mecanismul/stra-

tegia de preîntîmpinare a neplăcerilor sau de optimi-

zare a situaţiei create. 

 Învăţaţi să dialogaţi cinstit cu sine. 

 Învăţaţi să analizaţi o zi; o săptămînă; o lună, faceţi 

concluzii şi însemnaţi sistematic rezultatele într-o 

agendă specială. 

 Materialele pe care le elaboraţi în procesul autoedu-

caţie şi exersării competenţelor de autoperfecţionare le 

acumulaţi într-un Portofoliu de autoeficienţă. 
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1.6. Cultura autoeducaţiei şi devenirea  
continuă a personalităţii umane 

 
U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  

 

Cultura reprezintă un fenomen socio-uman foarte im-

portant, deoarece determină prospectarea umanităţii şi calitatea 

vieţii omului. Există o mulţime de definiţii a culturii, noi ne 

vom axa pe cea mai uzuală, care redă cele mai vizibile aspecte. 

Primul aspect ţine de sensul culturii ca fenomen social, iar al 

doilea elucidează esenţa omului ce posedă cultură. Astfel, 

cultura presupune posedarea variatelor cunoştinţe în diverse 

domenii sau totalitatea valorilor materiale şi spirituale create 

de omenire şi a instituţiilor ce le promovează şi, desigur că 

persoana cu un nivel intelectual ridicat, care posedă cunoştinţe 

universale şi temeinice 13; 32; 43 etc.. 

Autoeducaţia ca fenomen social constă într-un act/acti-

vitate de autoformare, perfecţionare şi autodezvoltare a omului. 

În contextul ştiinţelor educaţiei se evidenţiază funcţia centrală a 

autoeducaţiei ce constă în transformarea obiectului educaţiei în 

subiect al acesteia printr-un proces care include valorificarea 

unui ansamblu de acţiuni pedagogice, concepute şi desfăşurate 

prin prisma educaţiei permanente la nivel de autoproiectare, 

autorealizare a unei educaţii pentru sine, autoformare indivi-

dualizată, autoformare metagognitivă, autoformare continuă, 

adaptată la specificul fiecărei vîrste 3; 10. 

Dacă ne referim la structura de bază a autoeducaţiei, apoi 

este necesar să menţionăm elementele comune, apropiate de 

cele ale structurii activităţii de educaţie. 

Atît educaţia cît şi autoeducaţia începe de la un anumit 

scop, crearea unor condiţii, valorificarea posibilităţilor de for-

mare şi autoformare la nivelul valorilor, mijloacelor, formelor, 

metodelor de acţiune/autoacţiune, de evaluare şi autoevaluare. 

Autoeducaţia este produsul şi rezultatul educaţiei de calitate, ea 
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de fapt, trebuie să fie îmbinată cu educaţia. În această ordine de 

idei, analiza şi organizarea reală a autoeducaţiei se cere 

realizată în cadrul educaţiei integrale şi permanente. Aici 

trebuie să urmărim cele două laturi, heteroeducaţia, adică 

educaţia prin alţii şi autoeducaţia – educaţia prin 

sine/personală. Heteroeducaţia se realizează prin acţiuni şi 

influenţe exterioare, desfăşurate de variaţi agenţi/actori sociali 

la nivelul corelaţiei funcţionale educator – educator. 

Autoeducaţia este un proces complicat, de lungă durată, 

de transformare a obiectului/educaţiei în subiect al educaţiei – 

iniţiator al propriei sale activităţi de autoformare-autodezvol-

tare permanentă 10. 

În funcţie de vîrstă, între 6-16 ani, pînă la constituirea 

conştiinţei de sine observăm procesul educaţiei prin alţii/he-

teroeducaţie, iar între 16-18/19 ani se observă saltul spre 

autoeducaţia intenţionată, care mai tîrziu, la vîrsta adultă 

devine principala modalitate de realizare a educaţiei 

permanente. Ca activitate pedagogică desfăşurată în scopul 

autoformării şi propriei perfecţionări, autoeducaţia posedă un 

caracter: 

 subiectiv, deoarece reprezintă un produs al educaţiei su-

perior proiectată, organizată, coordonată, autoperfecţio-

nată; 

 autoreglator, fiindcă reprezintă trecerea de la relaţia 

subiect-obiect, conexiunea inversă externă, la 

conexiunea inversă internă, relaţia subiect-subiect ce 

presupune transformarea obiectului educaţiei în subiect; 

 corelativ, dat fiind faptul că autoeducaţia reprezintă o 

relaţie structurală între autoinstruire – autoinstruire per-

manentă – autoeducaţie – autoeducaţie permanentă; 

 procesual, deoarece reprezintă linia de continuitate 

dintre etapa autoeducaţiei potenţiale şi etapa autoeduca-

ţiei reale, care este posibilă după dobîndirea conştiinţei 

de sine 10, p.216.  
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Cercetătorii din domeniul ştiinţelor educaţiei 3; 9; 10; 

19; 37; 45 consideră că autoeducaţia se poate dezvolta pe fon-

dul definitivării următoarelor conţinuturi psihologice: 

 dobîndirea conştiinţei de sine, care în linii mari se carac-

terizează prin orientarea acţiunilor spre un scop, asu-

marea poziţiei sociale de subiect, lărgirea intereselor 

sociale, înţelegerea propriilor probleme; 

 dezvoltarea judecăţilor şi raţionamentelor ipotetice în 

formă de analiză-sinteză şi de evaluare critică a 

situaţiilor cunoscute şi înţelese; 

 echilibrarea relativă a atitudinilor şi trăsăturilor carac-

teriale ce depind de un efort intelectual, moral şi psiho-

logic de optimizare a raporturilor cu sine şi cu ceilalţi. 

Conţinuturile pedagogice ale autoeducaţiei reflectă acu-

mulările realizate în cadrul formal-nonformal şi informal. Sigur 

că la bază stau cele cinci conţinuturi generale ale educaţiei: 

educaţia morală; intelectuală, tehnologică, estetică, psihofizică 

cu completarea acestora de către conţinuturile noilor educaţii, 

care ne orientează spre cunoaşterea şi promovarea valorilor 

democratice, a celor din domeniul educaţiei pentru sănătate, 

pentru ocrotirea mediului, pentru cetăţenie şi pentru o nouă 

ordine internaţională, pentru familie, pentru schimbare şi 

dezvoltare, pentru comunicare şi pentru mass-media, pentru 

educaţia în materie de populaţie şi participare, munca de calitate 

etc. 

Valorificarea conţinuturilor pedagogice şi a resurselor 

psihologice (procesele psihice cognitive, sfera emoţional-

volitivă etc.), a resurselor materiale şi informaţionale, permite 

realizarea unui nou echilibru între factorii externi şi cei interni 

ai activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii. Astfel, edu-

caţia, desfăşurată într-un anumit mediu/şcolar, liceal, universi-

tar – reprezintă un factor extern, care prin intermediul educaţiei 

permanente şi a autoeducaţiei se transformă treptat într-un 

factor intern stabil, ce reflectă din punct de vedere funcţional şi 
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structural capacitatea intrinsecă a personalităţii umane de auto-

perfecţionare continuă pe parcursul vieţii, atît la nivel indivi-

dual, profesional, cît şi social. Prin urmare, autoeducaţia apare 

ca o activitate sistematică, stabilă, cu un scop bine determinat 

de autoperfecţionare continuă, asumată printr-o decizie perso-

nală şi/sau socială, care implică şi orientează acţiunile 

individului şi resursele de formare-dezvoltare permanentă a 

acestuia. 

Este evident că toate componentele vizate ţin de cultura 

autoeducaţiei omului, fie elev sau profesionist. În contextul 

vizat ca să completăm cultura autoeducaţiei elevului vom 

descrie unele aspecte strategice şi metodologice ale acesteia. 

În primul rînd, elevul care a decis să se autoperfecţio-

neze trebuie să-şi stabilească scopul, obiectivele şi 

conţinuturile pedagogice asupra cărora va fi orientată 

autoeducaţia. 

 
M o d e l  d e  a u t o e d u c a ţ i e :  

Alexandru C., 18 ani; elev în clasa a XII-a de liceu a pla-

nificat un scop amplu de autoeducaţie: 

 să se dezvolte armonios, să-şi completeze şi aprofundeze 

cunoştinţele şi competenţele în aspect moral, intelectual, 

tehnologic, estetic şi psihofizic. 

1. Aspectul moral 

Obiectivele: 

 să lectureze surse bibliografice cu privire la drepturile 

omului; dezvoltarea moral-spirituală a personalităţii, 

realizînd în paralel notiţe personale; 

 să se antreneze într-un comportament demn şi onest, 

indiferent de contextul social; 

 să-şi consolideze trăsăturile de caracter: curajul şi tăria 

în a spune nu şi a urma această decizie; independenţă 
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şi adecvanţă în situaţiile dificile; perseverenţa / a duce 

la bun sfîrşit acţiunile începute; 

 să se exerseze în a face lucruri/fapte bune, de caritate; 

de aprobare şi susţinere morală a persoanelor care 

necesită o încurajare, o apreciere pozitivă. 

2. Aspectul intelectual 

Obiectivele: 

 să lectureze surse bibliografice complementare la 

disciplinele de studiu, care reprezintă baza teoretică a 

viitoarei profesii; 

 să-şi antreneze capacităţile intelectuale şi creative prin 

dezvoltarea raţionamentului deductiv, analogic; 

organizarea pregătirii temelor pe acasă; 

 să elaboreze şi să aplice variate strategii şi planuri de 

acţiune în construirea propriei cunoaşteri la limba şi 

literatura maternă, ştiinţele reale, geografie, istorie, 

limba modernă etc.; 

 să-şi formeze-perfecţioneze modalităţile de învăţare 

eficientă, de aprofundare a cunoştinţelor, consolidare a 

competenţelor intelectuale. 

 

3. Aspectul tehnologic 

 să lectureze surse bibliografice despre aplicarea mo-

delelor de valorificare a teoriei ştiinţifice în variate 

domenii; 

 să elaboreze un plan de acţiuni şi o strategie personală 

de orientare profesională şi socială; 

 să-şi aprofundeze şi consolideze cunoştinţele în dome-

niul tehnologiilor informaţionale moderne; 

 să-şi dezvolte cultura şi creativitatea tehnică prin parti-

ciparea la diferite proiecte şi concursuri liceale. 

4. Aspectul estetic 

 să lectureze surse bibliografice, care ar dezvolta sensi-

bilitatea şi capacităţile cognitive estetice; 
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 să vizioneze spectacole, filme, expoziţii, concerte 

create la nivelul unor norme estetice şi moral-etice ce 

ar îmbina aspectele frumosului din natură, societate, 

artă cu viziunea existentă la nivel personal şi social; 

 să cizeleze noţiunile, judecăţile, raţionamentele 

estetice şi procesele psihice cognitive (percepţia, 

reprezentarea, memoria, gîndirea, imaginaţia, 

limbajul, creativitatea); 

 să dezvolte deprinderile, obişnuinţele, atitudinile este-

tice în corelaţie cu receptivitatea, motivaţia, stilul şi 

creativitatea estetică. 

5. Aspectul psihofizic 

 să lectureze surse bibliografice ce reflectă cultura şi 

conduita pro-sănătate la nivel biologic şi psihologic; 

 să vizioneze emisiuni TV/Internet, axate pe cultivarea 

modului sănătos de viaţă, interesul pentru cultura 

fizică şi competiţii sportive; 

 să-şi elaboreze un regim al zilei; o strategie şi un plan 

de acţiuni pentru fortificarea sănătăţii; 

 să completeze un portofoliu şi să ţină un jurnal/agendă 

personal de optimizare a aptitudinilor intelectuale psi-

hofizice şi a sănătăţii. 

Metodele aplicate în autoeducaţia adolescentului pe 

care acesta le-a stabilit pentru sine: 

 inrospecţia/metodă axată pe analiza şi evaluarea trăsă-

turilor de caracter, temperament, aptitudini, atitudini, 

capacitate de a planifica – realiza – monitoriza dezvol-

tarea propriei conştiinţe şi conduite; 

 dialogul cu sine; 

 studiul de caz; 

 lectura (surselor bibliografice şi a celor de tip 

informaţional); notiţe de reper; 
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 exerciţiul şi deprinderea (de tip moral; intelectual cer-

cetarea şi etc.); elaborarea şi respectarea unui regim 

sănătos de viaţă; 

 cercetarea şi descoperirea; 

 proiectul; 

 eseul literar, filosofic etc.; 

 portofoliul; 

 agendă personală; 

 jocuri stimulative; 

 modelul/modelarea cognitivă, morală tehnologică, 

estetică, psihofizică. 

Desigur, este evident că adolescentul a fost ajutat în ela-

borarea strategiei de autoeducaţie de diriginte părinţi şi psiho-

logul liceului. 

Modelul vizat reflectă scopul, obiectivele conţinuturile 

generale a educaţiei şi metodele ce vor fi aplicate de către 

adolescent în autoeducaţie, însă el poate fi completat cu un şir 

de componente care în viziunea noastră şi ale altor cercetători 

(I. Comănescu, 1996; F. Savater, 1997; S. Toma, 1983; 

A. Barna, 1995; O. Dandara, 2009; Larisa Cuzneţov, 2009; 

И. С. Кон, 1980; H. Remschnidt, 1994; M. Debesse, 1962 etc.) 

sunt foarte importante şi necesare pentru monitorizarea şi 

conştientizarea procesului de autoformare şi autodezvoltare. 

Astfel, ar fi necesar şi eficient să fie indicate: termenii 

diferenţierea duratei şi conduitei performanţelor aşteptate şi 

realizate/pe termen scurt, mediu şi lung; metodele de evaluare a 

rezultatelor; evidenţa resurselor/succesului şi nereuşitelor/ 

insuccesului; grila de proiectare şi evidenţă a evoluţiei sale în 

care sunt delimitate aspiraţiile, posibilităţile şi performanţele 

concrete obţinute săptămînal, lunar, trimestrial, anual (Figura  

2). 
 

Nr. 

de 

ord. 

Componentele 

autoeducaţiei 

Durata 

săptămînal lunar trimestrial anual 
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I Performanţe şi condui-

te/rezultate aşteptate 

    

II Metode de evaluare a 

rezultatelor obţinute 

    

III Reuşitele/succese 

obţinute 

    

IV Nereuşite/insuccese      

V Propria evoluţia     

VI Însemnări şi concluzii     

 

Figura 2. Grila de proiectare şi evoluţie personală 

 

În contextul dat este rezonabil să descriem succint 

metodologia autoeducaţiei. În baza analizei literaturii de spe-

cializate 3; 5; 16; 19 etc. vom delimita două categorii de pre-

mise strategice care asigură trecerea de ea educaţia prin adulţi 

la educaţia prin sine. Prima categorie de premise depinde de 

calitatea educaţiei realizată de adulţi, de evoluţia pozitivă a 

copilului, transformarea lui în actor/subiect al propriei educaţii, 

iar a doua categorie de premise asigură dezvoltarea ascendentă 

a acestuia. 

Prima categorie de premise strategice implică proiecta-

rea – desfăşurarea – prospectarea educaţiei de calitate de la 

naştere pînă la 16/17 ani, care de fapt încheie un ciclu complet 

de formare a personalităţii elevului şi se caracterizează prin for-

marea conştiinţei de sine a educatului. De aici vom defini aces-

te premise ca premise strategice de formare a conştiinţei de 

sine. 

A doua categorie de premise strategice vizează mai 

multe aspecte: cunoaşterea de sine, stabilirea nivelului de 

dezvoltare, a aspiraţiilor, posibilităţilor, trebuinţelor individului 

şi a obiectivelor, evoluţiei sale în timp şi în conformitate cu 

scopul devenirii şi autoperfecţionării. Prin urmare, acestea pot 
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fi definite ca premise strategice de proiectare – desfăşurare – 

monitorizare a autoeducaţiei / propriei formări permanente. 

În ordinea ideilor elucidate şi în funcţie de premisele 

strategice, propunem atenţiei elevilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice următoarele metode de autoeducaţie. În continuare 

descriem esenţa lor şi oferim un ansamblu de recomandări 

practice în scopul formării la elevi a culturii autoeducaţiei. 

S. Cristea propune un şir de metode de autoeducaţie 

axate pe reflexie şi folosirea eficientă a timpului în contextul 

sistemului educaţional şcolar, extraşcolar şi postşcolar. 

Cercetătorul delimitează metodele de cultivare a auto-

educaţie în: 

 metode de autocontrol: autoobservaţia, autoanaliza 

introspecţia; 

 metode de autostimulare: autoconvingerea, auto-

comanda, autocritica, autosugestia, comunicarea 

prin interacţiune, exemplu, jocul individual şi 

colectiv, autoexersarea; 

 metode de autoconstrîngere: autodezaporobarea, 

autocunoaşterea, autorenunţarea: 

 metode de stimulare a creativităţii: strategii crea-

tive de tip didactic, lectura, scrierea creativă, aso-

cierea de idei, planul rezumativ, autoevaluarea, 

autoprobarea, autoavertismentul 10, p.218. 

A. Barna clasifică metodele de autoeducaţie în baza 

unui model psihologic, centrat pe valorificarea strategiilor de 

autoformare-autodezvoltare a personalităţii exersate şi cultivate 

în cadrul şi în afara sistemului de învăţămînt. A.  Barna 

delimitează metodele de autoeducaţie în metode şi procedee 

de stimulare a proceselor intelectuale, de stimulare a 

proceselor afective şi metode de stimulare a proceselor 

volitive 3, p.90-91.  

Un model interesant, de autoeducaţie ce conţine variate 

metode care îmbină exigenţele psihologice cu cele pedagogice 
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propune I. Comănescu. Astfel, cercetătorul deosebeşte două 

grupuri de metode ce pot fi aplicate în autoeducaţie: 

1) metodele axate pe cunoaşterea de sine (autoobser-

varea, meditaţia, rugăciunea); 

2) metodele de autodezvoltare-autoformare prin sine 
(autopersuasiunea; autoexerciţiul; autostimularea 

după model, portret, maximă de viaţă; raţionaliza-

rea; simulare şi disimulare; transfigurarea imaginară 

a lumii externe şi a eului; autoconstrîngerea; jurna-

lul intim; autoanaliza; autoevaluarea 8. 

Abordarea autoeducaţiei în pedagogia postmodernă 

presupune unele reconsiderării metodologice şi praxiologice, 

pe care le-am structurat într-un set de recomandări: 

 realizarea eficientă a interacţiunilor de feed-back şi 

feed-forward între educaţia prin intermediul varia-

ţilor actori sociali şi autoeducaţie/educaţie prin sine; 

 dezvoltarea şi promovarea unei educaţii integrale şi 

integrate; 

 abordarea educaţiei şi a autoeducaţiei în baza unui 

mod demn de viaţă în contextul optimizării rapor-

turilor dintre funcţiile şi finalităţile educaţiei, între 

finalităţile şi conţinuturile de sistem şi proces; 

 axarea în educaţie şi autoeducaţie pe valorile fun-

damentale şi naţionale; 

 promovarea strategiei de culturalizare a familiei în 

scopul promovării autoeducaţiei în contextul educa-

ţiei permanente a adulţilor şi tinerei generaţii; 

 implicarea activă a actorilor sociali la diferite nive-

luri în promovarea culturii autoeducaţiei persona-

lităţii umane. 

Experienţa pedagogică şi cea de educaţie şi consiliere a 

cadrelor didactice, părinţilor şi adolescenţilor demonstrează că 

aceştia se interesează de autoeducaţie, valorifică unele metode 

şi procedee, însă 80% de subiecţi investigaţi au arătat că aplică 
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mai puţin: autoobservaţia, autoanaliza, autoinstruirea, auto-

constrîngerea, elaborarea unor strategii metacognitive de cu-

noaştere, lectura şi mai des apelează la utilizarea tehnologiilor 

informaţionale, mass-media ş.a. 

 

Activităţi practice independente 
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 Analizaţi şi stabiliţi nivelul general de cultură a dvs., a 

dezvoltării morale, intelectuale şi estetice. Determinaţi 

obiectiv punctele forte şi cele slabe. 

 Analizaţi şi stabiliţi nivelul culturii tehnologice şi a 

utilizării tehnologiilor informaţionale. 

 Determinaţi parametrii dezvoltării fizice şi aflaţi 

rezultatele obţinute la susţinerea probelor speciale în 

cadrul disciplinei Educaţia fizică. 

 Conversaţi cu părinţii şi aflaţi de ce maladii aţi suferit 

în copilărie şi preadolescenţă. 

 Elaboraţi în portofoliu special pentru a ţine în vizor pro-

pria sănătate, care ar conţine variate materiale despre 

fortificarea sănătăţii omului; o agendă de autoobservaţie 

şi înregistrare a schimbărilor parametrilor fizici, a con-

duitei şi a consecinţelor unor erori/greşeli comise legate 

de nutriţie sau respectarea regimului zilei etc.; un plan 

de acţiunii şi o strategie de autoeducaţie pro-sănătate. 

 Elaboraţi obiectivele autoeducaţiei dvs. şi planul de 

acţiuni pentru fiecare dimensiune: 

 autoeducaţia morală; 

 autoeducaţia intelectuală; 

 autoeducaţia tehnologică; 

 autoeducaţia estetică; 

 autoeducaţia psihifizică. 

 Selectaţi şi planificaţi metodele pe care le veţi utiliza în 

procesul autoeducaţiei. Argumentaţi alegerea acestora. 
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 Elaboraţi un cod de principii/norme şi reguli pentru fami-

lie şi pentru sine axate pe autoperfecţionare/ autoeducaţie. 

Discutaţi-le cu părinţii şi afişaţi-le acasă la un loc vizibil. 

Monitorizaţi sistematic respectarea acestora de sine şi de 

către membrii adulţi ai familiei. 

 Conversaţi despre cauzele nereuşitelor şi evidenţiaţi 

succesele obţinute. Puteţi ţine o agendă de înregistrare a 

performanţelor în autoeducaţie (a sa şi a părinţilor). 

 Elaboraţi şi completaţi sistematic grila succeselor auto-

educaţiei după modelul: 

Nr. 

de  

ord. 

Membrii 

familiei 

Autoeducaţia 

m
o
ra

lă
 

in
te

le
c-

tu
a
lă

 

te
h

n
o
-

lo
g
ic

ă
 

es
te

ti
că

 

p
si

h
o
-

fi
zi

că
 

în
se

m
-

n
ă
ri

 

1. Mama       

2. Tata       

3. Eu       

4. Alexei/fratele  

mai mic (12 ani) 

      

 

 Analiza şi concluziile se fac săptămînal şi lunar, apoi se 

discută şi se corectează, completează sau se reproiectează 

unele acţiuni (cu o argumentare obiectivă). 

 Reflectaţi pe marginea viitorului dvs., scopului vieţii; axaţi-

vă conduita pe o maximă, care ar reda esenţa eforturilor 

omului pentru o viaţă şi existenţă onestă, demnă. 

 Reflectaţi şi scrieţi eseu pe variate teme care vă sunt 

interesante. 

 Ţineţi o agendă/jurnal intim, dacă percepeţi necesitatea de 

a ţine un dialog cu sine şi a exterioriza propriile gînduri.  
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Capitolul 2 

 EDUCAŢIA DE CALITATE CA FACTOR  
DE STIMULARE A AUTOEDUCAŢIEI 

 
Tema 2.1. Educaţia şi autoeducaţia morală 

 
U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  

 

Educaţia morală a elevilor este o problemă foarte impor-

tantă, fiindcă reprezintă dimensiunea internă a activităţii de 

formare-dezvoltare a personalităţii. 

Nu putem planifica sau vorbi despre educaţia morală, 

cînd nu cunoaştem ce reprezintă morala, care  îi este originea, 

şi care este ştiinţa ce se ocupă de studierea moralei. 

Morala este o formă a conştiinţei sociale care reflectă 

ansamblul concepţiilor, ideilor şi principiilor/normelor care 

călăuzesc şi reglementează comportarea/conduita oamenilor în 

relaţiile personale în familie, în societate şi la locul de muncă. 

Noţiunea de morală provine din latinescul moris/moralis – 

ceea ce înseamnă – moravuri, obiceiuri de comportare, condui-

tă morală. 

Un alt termen, dar de origine greacă este ethikos/ethos – 

ceea ce înseamnă caracter, mod de viaţa moral sau etic, astăzi 

avem noţiunea de etică. 

Etica este ştiinţa care studiază legile moralei, ea operează 

cu o serie de concepte, care se polarizează în jurul a două 

direcţii: 

1. Binele – concepţii care se referă la fapte bune, corectitu-

dine, dreptate, adevăr, egalitate, fraternitate, cinste, dato-

rie, respect, stimă. (Noţiuni care exprimă generalizări 

pozitive ale conduitei demne şi civilizate). 

2. Răul – operează cu următoarele concepte incorectitudine, 

nedreptate, minciună, necinste, egoism, lipsă de respect 
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etc. (Noţiuni ce exprimă generalizări negative ale con-

duitei nedemne şi necivilizate 11; 13; 23; 29. 

Am decis să utilizăm termenii de Bine şi Rău în prezenta 

teză pentru a scoate şi mai mult în evidenţă care este 

deosebirea dintre tot ceea ce este moral şi ceea ce se află 

înafara moralei. 

 Conţinutul moralei include într-un tot unitar: idealul 

moral, valorile, normele şi regulile morale prin care se regle-

mentează raporturile omului cu ceilalţi oameni, cu societatea. 

1. Idealul moral este considerat ca o imagine a perfecţiunii 

din punct de vedere moral, care cuprinde, sub forma unui 

model, chintesenţa morală a personalităţii umane. 

2. Valorile morale reflectă anumite cerinţe şi exigenţe 

generale ce se impun comportamentului uman în baza 

idealului uman. 

3. Normele şi regulile morale se referă la o situaţie 

concretă; ele se exprimă printr-un ansamblu de propoziţii 

prescriptive sub formă de obligaţii, interdicţii şi 

permisiuni privitoare la acţiunile morale. 

Moralitatea desemnează ceea ce este omul sau grupul 

uman din punct de vedere moral.  O. Reboul înţelegea prin mo-

ralitate sau virtute, acordul voinţei cu ideile morale sau în 

termeni kantieni; acordul dintre voinţa şi legea morală. 

Educaţia se defineşte ca proces de realizare a moralităţii, 

ca factor al trecerii de la morală la moralitate, acţiuni şi fapte 

demne 2; 11; 12; 13; 31. 

Cunoscînd deja conceptul de morală, putem să intrăm în 

esenţa temei Educaţia morală, propunînd concepţii, viziuni, 

teorii, clasificării, etc. 

Educaţia morală este o componentă a educaţiei prin care 

se realizează formarea şi dezvoltarea conştiinţei şi conduitei 

morale, formarea profilului moral al personalităţii; elaborarea 

comportamentului socio-moral. 
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Esenţa educaţiei morale consta în crearea unui cadru 

adecvat interiorizării componentelor moralei sociale în 

structura personalităţii morale a copilului, elaborarea şi 

consolidarea, pe această bază, a profilului moral al acestuia în 

concordanţă cu imperativele societăţii noastre. 

Definirea educaţiei morale solicită depăşirea a două 

tendinţe extreme: 

a) tendinţa promovării educaţiei morale exclusiv la nivelul 

proiectării şi al realizării unor obiective formative (în 

opoziţie cu educaţia intelectuală, redusă exclusiv la pro-

iectarea şi realizarea unor obiective informative); 

b) tendinţa extrapolării educaţiei morale la nivelul întregii 

activităţi de formare-dezvoltare a personalităţii – educaţia 

morală nu este în fond nimic altceva decît educaţia însăşi  

31, p.108. 

Depăşirea acestor tendinţe extreme implică analiza con-

ceptului filozofic de morală. Din această perspectivă morala 

reprezintă, pe de o parte o teorie a relaţiilor cu celălalt şi cu 

sine, respectiv un model de organizare a raporturilor omului cu 

lumea şi cu propria persoană  (Dicţionar de psihologie 1995, 

pag.177). 

Pe de o altă parte, prin conţinutul angajat, morala repre-

zintă o formă a conştiinţei sociale care reflectă existenţa socială 

la nivel ideologic / teoretic (ansamblul reprezentărilor, noţiuni-

lor, judecăţilor, normelor, sentimentelor morale) şi psihoso-

cial / practic (ansamblul acţiunilor morale). 

În perspectivă pedagogică, educaţia morală reprezintă ac-

tivitatea de formare-dezvoltare a conştiinţei morale a per-

sonalităţii umane, proiectată şi realizată la nivel teoretic şi la 

nivel practic. 

 Formarea-dezvoltarea conştiinţei morale la nivel ideo-

logic angajează teoria morală, bazată pe norme 

proiectate şi realizate în toate ciclurile vieţii, în mod 

special în plan cognitiv, dar şi în plan afectiv şi volitiv. 
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 Formarea-dezvoltarea conştiinţei morale la nivel psiho-

social angajează practica morală, bazată pe acţiuni pro-

iectate şi realizate în toate ciclurile vieţii, integrate, în 

mod special, în plan atitudinal. 

Această abordare filozofică permite clarificarea a două 

probleme importante pentru înţelegerea educaţiei  morale la ni-

velul unui concept pedagogic fundamental: 1) problema obiecti-

velor generale care vizează ambele niveluri ale conştiinţei mo-

rale, teoria / ideologia morală şi practica / acţiunea morală; 2) 

problema conţinutului, care vizează ambele raporturi de 

comunicare ale personalităţii cu sine (educaţia moral-

individuală) şi cu lumea (educaţia moral-civică) 2: 6; 10; 17; 

32; 50; 59. 

În concluzie, conţinutul educaţiei morale reflectă două 

coordonate definitorii, care vizează raportarea omului la socie-

tate – educaţia moral-civica şi la sine – educaţia moral-indi-

viduală. Optimizarea educaţiei/autoeducaţiei morale e posibilă 

în baza respectării unor principii: 

1. Principiul valorificării resurselor şi 

disponibilităţilor pozitive ale personalităţii umane în 

vederea eliminării celor negative. 

Premisele de la care porneşte acest principiu sunt că, în 

fiecare individ uman există calităţi, trăsături pozitive, astfel 

încît nu se poate vorbi de existenţa unor copii în întregime răi 

şi că în fiecare om există dorinţa de a fi apreciat de semenii săi 

pentru calităţile pe care le are şi este dispus să depună eforturi 

pentru a obţine performanţe în conduita morală. 

2. Principiul îmbinării exigenţei cu respectul faţă de 

elevi. 

Acest principiu se referă la atitudinea pe care trebuie s-o 

manifeste profesorul faţă de elevi. El trebuie să le inducă 

convingerea că este exigent cu ei tocmai pentru că îi respectă şi 



 61 

este convins că sunt capabili să realizeze lucruri deosebite 

corespunzătoare unor exigenţe foarte înalte. 

3. Principiul îmbinării conducerii de către profesor a 

activităţii de educaţie cu independenţa acordată elevilor. 

Acest principiu recomandă profesorului să evite tutelarea 

măruntă a elevilor în realizarea activităţilor pe care aceştia şi le 

asumă. După ce stabilesc de comun acord ce ar trebuie de 

făcut, iar elevii îşi împart responsabilităţile, profesorul va 

trebui să le lase suficientă independenţă copiilor în a proceda 

aşa cum cred ei că este mai bine pentru a duce sarcinile la bun 

sfîrşit. 

4. Principiul unităţii şi al continuităţii axiologice între 

toate formele de proiectare şi realizare a educaţiei morale.       

Ideea asigurării unităţii de acţiune sugerează că toţi facto-

rii educaţiei ar trebui să se situeze  pe acelaşi poziţii în legătură 

cu normele morale şi  să acţioneze unitar în vederea respectării 

lor de către copii. 

5. Principiul corespondenţei pedagogice dintre teoria 

morală şi practica morală. 

În educaţia morală a elevilor săi, profesorul nu trebuie să 

se limiteze la discursuri moralizatoare, ci să utilizeze ca metodă 

dominantă exerciţiul moral. Aceasta înseamnă că pe lîngă 

discuţii despre morală, se vor iniţia diverse acţiuni care vor fi 

motivate de promovarea valorilor morale puse în discuţie, de 

exemplu, caritatea, ajutorarea socială, implicarea civică, 

toleranţa interetnică etc. 

6. Principiul respectării particularilor individuale şi 

de vîrstă, a drepturilor copilului/omului. 

Conţinutul şi metodele educaţiei morale trebuie să fie 

alese în funcţie de vîrstă şi de particularităţile capacităţilor de 

înţelegere ale elevilor. Cunoaşterea de către profesor a modului 

în care evoluează de-a lungul vîrstelor, modul de înţelegere a 
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regulilor de către copil, o semnificaţie pe care ei o acordă 

echităţii ori a progresului raţionamentelor morale, reprezintă o 

condiţie a diferenţierii educaţiei morale în funcţie de particu-

larităţile  psiho-individuale şi de vîrstă ale elevilor. 

 

C o n c l u z i e :  

Aspectul moral ar trebui să domine întreaga viaţă sufle-

tească a individului. Acest aspect trebuie să se reflecteze în 

viaţa şi organizarea socială pentru asigurarea unei armonizări a 

conţinuturilor generale a educaţiei. 

Obiectivele educaţiei morale: 

Formarea morală a personalităţii trebuie privită din 

punctul de vedere al unităţii dintre conştiinţa şi conduita 

elevului. 

În esenţă, educaţia morală urmăreşte realizarea urmă-

toarelor obiective fundamentale: formarea conştiinţei şi a 

conduitei morale. 

 

Figura 3. Formarea conduitei morale 

 

În baza acestei scheme vom prezenta esenţa obiectivelor 

fundamentale: 

Conştiinţa morală 

Cognitivă 

Afectivă 

Conduita morală 

Obişnuinţe 

Deprindere 

Trăsături  

de voinţă 

Trăsături  

de caracter 
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 formarea conştiinţei morale; 

 formarea conduitei morale. 

Formarea conştiinţei morale. Din punct de vedere psi-

hologic, formarea conştiinţei morale include două componente: 

dimensiunea cognitivă şi cea afectivă. 

Dimensiunea cognitivă a conştiinţei se referă la infor-

marea elevului cu conţinutul şi cerinţele valorilor, normelor şi 

regulilor morale. 

Cunoaşterea de către elevi a sensului normelor şi regu-

lilor morale, a aspectelor concrete pe care le incumbă acestea 

se concretizează în: formarea reprezentărilor morale, însuşirea 

noţiunilor morale; formarea convingerilor morale; structurarea 

judecăţilor morale şi formarea atitudinilor. 

 Formarea reprezentărilor morale se realizează în baza 

cunoştinţelor respective şi apare ca reflectare sub forma 

intuitivă a caracteristicilor unui complex de situaţii şi 

fapte morale concrete. Ele se formează în situaţii con-

crete în care este antrenat elevul în familie, şcoală şi 

activităţile extradidactice. 

 Însuşirea noţiunilor morale are loc prin generalizare şi 

abstractizare. Noţiunea de morală reflectă ceea ce este 

esenţial în interiorul unei clase de manifestări morale pe 

care o normă sau regulă morală le cuprinde, caracterul 

apreciativ exprimîndu-se în judecata morală. 

 Formarea convingerilor morale. Cunoaşterea cerinţelor 

morale sociale nu este suficientă pentru a determina o 

conduită demnă. Cunoaşterea trebuie să fie însoţită de 

trăirea afectivă (emoţii, sentimente etc.). Afectivitatea 

reprezintă substratul energetic pentru ca aceste cunoş-

tinţe morale să se exprime în atitudini şi conduită. 

Totodată, nici cunoaşterea, nici trăirea afectivă nu sunt 

suficiente pentru declanşarea actului moral. Pentru înlăturarea 

obstacolelor interne (interese, dorinţe, anumite sentimente ne-

gative etc.) şi a celor externe este nevoie de un efort de voinţă. 
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Din fuziunea celor trei dimensiuni, cea cognitivă, afectivă şi 

volitivă, rezultă convingerile deci şi atitudinile morale. 

 Convingerea morală este concomitent raţională, afectivă 

şi volitivă. 

a) convingerea raţională presupune înţelegerea deplină a 

unor concepte, principii şi norme morale de conducere 

în viaţă. Pentru a realiza această convingere se pot 

folosi cu succes procedeele care pornesc de la fapte 

concrete din viaţa cotidiană, trăite sau imaginate de 

elevi. Aici, se pot folosi şi exersările, conversaţiile, 

lectura, povestirile corespunzătoare nivelului de 

dezvoltare, de înţelegere, de experienţă al elevilor; 

b) convingerea afectivă se formează prin perceperea trăi-

rilor emoţionale, de regulă, a sentimentelor altruiste 

ale altora faţă de noi; precum şi prin trăirea de către 

noi a sentimentelor faţă de alţii; 

c) convingerea volitivă. Principiile, normele morale însu-

şite şi însoţite de sentimente pozitive, trebuie să ducă la 

săvîrşirea actului moral, la actele de voinţă, de atitudine 

spre a forma convingerea că se poate executa ceea ce 

mintea a înţeles şi aprobat, iar inima a simţit şi dorit. 

(G.G. Antonescu) 

 Formarea judecăţilor morale vizează capacităţile 

evaluative ale elevilor, puterea acestora de a surprinde 

substratul moral al unor situaţii concrete cu care ei înşişi 

se confruntă şi deprinderea de a lua atitudine adecvată 

faţă de ele. 

Un moment principal în munca educativa constă, în 

formarea morală, ce presupune atitudinile, structuri psihice 

integratoare, care joacă un mare rol în depăşirea situaţiilor 

complicate din viaţa omului Atitudinea reprezintă un 

factor major în educaţia morală şi un fundal decisiv în 

cultura autoeducaţiei individului. 
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Formarea conduitei morale 

Personalitatea umană se manifestă mai ales prin com-

portare. Conduita morală este obiectivarea conştiinţei morale în 

fapte şi acţiuni cu valoare de răspunsuri pentru situaţiile 

concrete în care este plasată persoana umană şi care îmbracă 

forma de acţiuni, deprinderi şi obişnuinţe morale. 

 Deprinderile sunt componentele automatizate ale con-

duitei ce se formează ca răspuns la anumite cerinţe care 

se repetă în condiţii relativ identice. Formarea deprin-

derilor de comportare în acord cu normele morale este 

partea cea mai importantă a educaţiei morale. Şcoala are 

obligaţia de a forma la elevi deprinderi morale: venirea 

la timp la şcoală, pregătirea conştiincioasă a lecţiilor, 

folosirea cu grija a obiectelor etc. Tot atît de necesară 

este şi formarea obişnuinţelor morale. Obişnuinţele 

morale se formează ca şi deprinderile, în urma repetării 

unei acţiuni, dar ele implică trebuinţa de a efectua acea 

acţiune în anumite condiţii. 

Formarea deprinderilor şi a obişnuinţelor de comportare 

morală se poate realiza mai ales în copilărie şi adolescenţă, 

cînd plasticitatea scoarţei cerebrale este mai mare. 

Deprinderile şi obişnuinţele se formează în cadrul activi-

tăţii. Primele deprinderi însuşite de copil se datorează imitării 

persoanelor din jur. Mai tîrziu imitaţiei se adaugă treptat şi 

stimulul verbal: indicaţii, sfaturi, rugămintea în legătură cu 

efectuarea unei activităţi. Îndrumările date de părinte şi cadrele 

didactice, asociate cu controlul şi aprecierea, contribuie la con-

solidarea deprinderilor morale. 

Formarea obişnuinţelor morale conduce mai departe la 

formarea unor trăsături de voinţă şi caracter. Trăsăturile de 

voinţă ca: perseverenţa, stima faţă de sine şi alte persoane, 

spiritul de independenţă, curajul, asiduitatea onestitatea nu se 

formează de la sine, în mod spontan, ci presupun o îndelungată 

muncă educativă. 
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Prin formarea caracterului, ca obiectiv, al educaţiei mo-

rale, se înţelege cultivarea onestităţii consecvenţei, voinţei, per-

severenţei, unităţii acestora. Cineva poate fi om cu caracter fără 

să fie moral, principalul aici este să aibă nu numai o voinţă 

puternică, ci să posede aşa calităţi morale ca: demnitatea şi 

bunătatea. 

Cele două laturi ale educaţiei morale, conştiinţa şi con-

duita morală se intercondiţionată şi se completează reciproc, 

formarea uneia neputîndu-se realiza independent de cealaltă. 

Elementele conştiinţei morale orientează şi stimulează conduita 

morală, iar aceasta, la rîndul ei, valorifică elementele numite 

mai sus. 

În continuare prezentăm o schemă ce redă metodele edu-

caţiei morale, structurate în două modele. 

 

Figura 4. Metodologia educaţiei morale / schemă 

secvenţială 

 

1. Expunerea morală 

 povestirea 

 explicaţia 

 prelegerea 

 lectura 

METODOLOGIA EDUCAŢIEI  MORALE 

Modelul strategic Modelul instrumental 

2. Conversaţia morală 

 în grup 

 dialogul 

3. Studiul de caz 

4. Exerciţiul moral 

1. Explicaţia moral-etică 

2. Prelegerea 

3. Convorbirea etică 

4. Exemplul etic 

5. Analiză/Reflecţia 

6. Exerciţiul moral 

7. Problematizarea 
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Succesul activităţii în educaţia morală este condiţionat de 

alegerea şi folosirea cu pricepere a metodelor şi procedeelor 

educative. Prin metodele de educaţie morală se înţelege calea 

urmată în mod conştient şi sistematic într-o activitate îndre-

ptată spre realizarea profilului moral al personalităţii în con-

formitate cu normele şi idealul etic al societăţii noastre.  

Metoda este deci calea formării personalităţii morale. 

Metodologia educaţiei morale reflectă dimensiunea func-

ţională a realizării obiectivelor generale, angajate pedagogic la 

linia de interacţiune dintre teorie şi practică. Această linie 

evidenţiază importanţa elementelor care asigură trecerea de la 

conştiinţa morală teoretică la conştiinţa morală practică, adică 

la conduita morală. 

Convingerea morală integrează resursele cognitive-

afective-volitive ale teorii morale, conferind normei morale o 

orientare strategică, inovatoare, durabilă în timp şi spaţiu. 

Regula morală operaţionalizează resursele obişnuinţelor  

şi atitudinilor morale, în limite de acţiune determinate la 

nivelul unor stadii psihologice, valorificabile în mediul şcolar. 

În condiţiile mediului şcolar şi universitar, metodologia 

educaţiei morale include un ansamblu de metode şi procedee 

care pot fi grupate la nivelul a două modelele orientative: 

 modelul strategic; 

 modelul instrumental. 

A) Modelul strategic propune integrarea metodelor morale 

pe două coordonate fundamentale: 

 coordonata instruirii morale; 

 coordonata conduitei morale. 

a) coordonata instruirii morale implică: 

 metode verbale – expunerea morala, conversaţia 

morală; studiul de caz; 

 metode intuitiv-active – exerciţiul moral, exemp-

lul moral; 
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b) coordonata conduitei morale care angajează două 

categorii de metode centrate pe evaluarea acţiunii 

morale: aprobarea-dezaporobarea. 

B) Modelul instrumental propune un număr mare de 

metode morale raportate la obiective globale de instruire 

morală şi de acţiune morală. 

1. Explicaţia morală bazată pe procedee de stimulare şi 

informare morală care pot fi preluate de la alte 

metode. 

2. Prelegerea morală bazată pe un volum de informaţii 

asigurat prin procedee expozitiv-verbale: de tip de-

monstraţie – pledoarie, conferinţe, referate tematici. 

3. Convorbirea morală bazată pe procedee de dialog 

moral, dezbatere morală, povestire morală,  comen-

tariu moral. 

4. Exemplul moral cu procedee bazate pe exemple 

directe-indirecte; reale-imaginare. 

5. Exerciţiul moral  bazat pe două tipuri de procedee:  

1) procedee externe/ordine, dispoziţie, îndemn, aver-

tismentul, apel, sugestie, lămuriri, încurajări, stimu-

lare prin recompense; 2) procedee externe, exersarea 

prin procedee de autoevaluare morală. 

6. Analiza de caz bazată pe procedee de decizie, pre-

zentare, analiză, dezbatere, recomandare morală. 

7. Aprobarea morală bazată pe procedee şi tehnici de 

laudă, recunoştinţă, recompensă. 

8. Dezbaterea morală bazată pe procedee şi tehnici de 

observaţie, avertisment, ironie, reproş, sancţiune etc. 

 

 



 69 

Activităţi practice pentru educaţie  

şi autoeducaţie 

Meditează: 
 

Nu vorbi şi nu face nimic rău nici chiar atunci cînd 

eşti singur. Învaţă să ai ruşine mai mult de tine decît de alţii 

Democrit  
 

Viaţa e lungă, dacă e plină... s-o mărturiseşti prin 

fapte, nu prin timp 

Seneca 
 

Omul s-a născut pentru societate... 

Diderot  
 

Actul uman şi actul moral sunt identice 

Im Kant 
 

Lumea nu-ţi poate dărui ceea cea nu primeşte de la 

tine 

Fr. Schiller 
 

... Cel mai grandios lucru în univers este un om bun 

care se luptă cu răul...; totuşi este unul mai mare: acesta-i 

omul bun care îi vine în ajutor primului ... 

Ianuş Korceac 

 

 Alcătuiţi o listă a calităţilor pe care le-aţi obţinut în 

familie. 

 Alcătuiţi o listă a trăsăturilor de care doriţi să vă 

debarasaţi. 

 Care trăsături morale proprii dvs. aţi dori să le 

transmiteţi viitorilor copii. 
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2.2. Educaţia şi autoeducaţia pentru sănătate 
 

U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  
 

... Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate 

 totul este nimic... 
 

Schopenhauer 

 

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale 

ale omului. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănăta-

tea individului este definită drept o stare de bine fizică, mentală 

şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii. Din pers-

pectivă publică, sănătatea datorită imenselor sale implicaţii in-

dividuale, sociale şi demografice, constituie, unul dintre obiec-

tivele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale 

din întreaga lume.  

Educaţia pentru sănătate este un deziderat şi un obiectiv 

al formării personalităţii, însă nu ca toate celelalte. La orele de 

 Meditaţi; discutaţi cu prietenii; interpretaţi fenomenul 

autoeducaţiei morale. 

Fiecare persoană care se stimează, lucrează asupra 

sa, se autoperfecţionează continuu... 

 Realizaţi o introspecţie (analiză  a lumii dvs. interioa-

re) şi întocmiţi o fişă a trăsăturilor, în care arătaţi 

partea luminoasă a personalităţii dvs. – ea conţine 

doar calităţi morale şi partea întunecoasă a persona-

lităţii, ce conţine trăsăturile de care doriţi să vă de-

barasaţi.  Apoi elaboraţi un plan  de acţiuni de auto-

educaţie (poate fi indicat termenul, metoda de auto-

perfecţionare etc.). 
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educaţie pentru sănătate nu se predau numai teorii, principii, 

formule, reacţii chimice sau alte lucruri ştiinţifice. La orele de 

educaţie pentru sănătate se discută viata obişnuită, se 

reflectează asupra faptului ce înseamnă a trăi bine, a simţi, a fi 

om şi a trăi printre oameni. În cadrul orelor de sănătate, 

profesorul discută cu elevii probleme de viaţă ca de exemplu: ce 

înseamnă să iubeşti, să exişti în lume; care sunt limitele şi 

libertăţile pe care le ai în viaţă; ce înseamnă să fii sau să nu 

fii sănătos; ce dificultăţi poate crea boală intre tine şi cei din 

jur etc. 

Disciplina Educaţia pentru sănătate în şcoală urmăreşte 

promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului, dezvoltarea 

personală a elevului şi cultivarea comportamentelor morale şi 

sănătoase. 

Probabil, ca nu există lucruri pe care le discutăm atît de 

frecvent cu prietenii, părinţii, colegii decît sănătatea. Chiar dacă 

nu ne dăm seama, sănătatea este o parte importantă din viaţa 

fiecăruia dintre noi. Sănătatea este acea stare de bine, fizica si 

psihica, esenţiala pentru a te bucura de evenimentele pe care le 

trăieşti în fiecare zi. 

Păstrarea sănătăţii şi lupta contra bolilor se înscriu printre 

cele mai vechi preocupări ale omului. De altfel, cuvântul sănă-

tate, care evocă o stare atît de preţioasă fiecăruia, apare frecvent 

în vorbirea curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia ură-

rilor de bine. Scrisorile strămoşilor noştri se încheiau, de obicei, 

cu urarea: vale (fii sănătos). 

Sănătatea este acea stare pe care o doreşte fiecare om, 

dar eforturile pentru a o fortifică deseori lasă de dorit.  

Obiectivul de bază al Educaţiei pentru sănătate constă în 

formarea şi dezvoltarea în rândul populaţiei, începînd de la 

vîrstele cele mai fragede, a unei concepţii şi a unui compor-

tament igienic, în scopul dezvoltării armonioase şi fortificării 

organismului, adaptării lui la condiţiile mediului natural şi 

social. În acest sens, este necesară formarea unei opinii de 
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masă, fundamentată ştiinţific, faţă de igiena individuală şi 

colectivă, respectarea exigenţelor acesteia faţă de alimentaţie, 

îmbrăcăminte, muncă şi odihna, faţă de utilizarea raţională a 

timpului liber şi a factorilor naturali de călire a organismului, 

faţă de evitarea factorilor de risc, precum şi a modului de 

solicitare a asistenţei medicale şi a diferitelor mijloace de 

investigaţie şi tratament. 

Educaţia pentru sănătate a elevilor trebuie să reprezinte un 

obiectiv major al politicii sanitare naţionale, stabilindu-se ca 

sarcini de bază în domeniul asigurării sănătăţii elevilor, dez-

voltarea activităţilor medicale preventive şi ridicarea nivelului 

de cultură sanitară a întregii populaţii, ceea ce implica desfăşu-

rarea unor ample acţiuni educative în domeniul sănătăţii 

populaţiei. 

 

Sănătatea şi educaţia fizică 

Sănătatea privită ca un ideal, dar si ca o cerinţa funda-

mentală a vieţii este o problemă ce preocupă fiecare individ 

dar şi societatea în ansamblu. La realizarea ei concurează o 

multitudine de factori: tehnici, economici, sociali, culturali, 

ecologici, spirituali etc. 

Privită ca o problemă complexă bio-psiho-socială, se 

poate observa că sănătatea nu poate fi opera exclusivă a siste-

mului de ocrotire a sănătăţii. Hipocrat, părintele medicinii 

europene, o denumea ca pe o stare de absenta a bolii, un echi-

libru între corp, minte şi mediu. Definiţia dată de el este foarte 

apropiată şi uneori chiar mai completă decât multe dintre cele 

enunţate de autorii moderni. 

Clasic, se considera ca medicina are două părţi prin care 

poate interveni asupra stării de sănătate: terapia arta 

vindecării bolilor şi profilaxia, ansamblul masurilor care 

permit sa se evite apariţia, agravarea si extinderea bolii. Este 

evident ca trebuie amplificate şi aplicate cercetările din 
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domeniul igienei alimentaţiei, educaţiei, exerciţiului fizic, 

comportamentului de practicare a profilaxiei maladiilor. 

Factorul esenţial pentru lumea noastră pragmatică este 

acela de a preveni, boala, el este şi cu mult mai ieftin. Costul 

actual medical terapeutic este în continuă creştere datorită 

majorării numărului bolnavilor cronici, vîrstnicilor cu proble-

me medicale majore, creşterii numărului de analize şi a tehni-

cilor sofisticate de laborator şi bineînţeles a costului medica-

mentelor. O analiză recentă realizată de UNESCO remarcă 

faptul că în plan mondial din bugetul pentru sănătate se acordă 

70% terapiei şi 10% profilaxiei, restul proporţiei revenind 

depistării bolilor, recuperării acestora. 

Trecând în revistă strategiile pentru sănătate, cercetătorii 

contemporani încearcă să întocmească un clasament al acţiunil-

or profilactice, care se prezintă astfel: 

 promovarea sănătăţii, fapt care presupune informarea 

generala a populaţiei; 

 protecţia împotriva bolilor si informarea specifica pe 

diferite grupe de afecţiuni; 

 prevenirea îmbolnăvirilor si evidenţierea factorilor de risc; 

 tratament la timp cu tot ceea ce implica: spitale, 

policlinici, specialişti etc.; 

 recuperare; 

 îngrijirea bolnavilor cronici. 

Desigur, că problema introducerii exerciţiului fizic ca 

factor profilactic nu este nici pe departe nouă, ba chiar putem 

spune că este foarte veche, culturile antice şi medievale, ca şi 

medicina tradiţională, acordînd un rol deosebit acestui element, 

l-au promovat activ. 

O scurtă prezentare a unor asemenea metode şi mijloace 

considerăm că poate avea nu numai o valoare istorică, dar că ne 

şi poate dezvălui noi valenţe profilactice ale exerciţiului fizic, 

valenţe pe care fie le-am uitat, fie le neglijăm. 



 74 

Educaţia fizică vizează dezvoltarea armonioasă a 

organismului, întărirea sănătăţii şi cultivarea unor calităţi fizice. 

Este primul gen de educare, care îşi exercită influenţa asupra 

organismului. Educaţia fizică vizează latura biologică a fiinţei 

umane. Este acţiunea care răspunde de starea de sănătate a 

organismului uman, dezvoltarea normală a acestuia, prelungirea 

duratei vieţii omului. Este important şi necesar de a cultiva 

deprinderi de educaţie fizică încă de la vârsta fragedă, ca 

ulterior, cu trecerea timpului şi maturizarea copilului, acestea să 

înţeleagă rolul ei în sănătate. 

În sistemul valorilor unei societăţi dezvoltate, sănătatea 

biologică este una din valorile vitale care se intersectează cu 

sănătatea naturii şi sănătatea mintală a omului. Prin această 

dublă necesitate, educaţia fizică şi sportivă este condiţionată 

ereditar si ambiental. 

 

Igiena personală 

Termenul de higiena vine de la Hygeia, fiica lui Asclepius 

(Zeul Medicinii), Zeiţa Sănătăţii şi curăţeniei în Grecia antică. 

Igiena este ştiinţă care se ocupă de promovarea şi menţinerea 

sănătăţii individului şi comunităţii. 

Igiena reprezintă ştiinţa sau ramura ştiinţelor medicale 

care se ocupă de păstrarea şi promovarea sănătăţii. Sănătatea 

recunoaşte mai multe definiţii, una din ele fiind integritatea 

fizică, psihică şi socială a individualului şi colectivităţilor. Din 

această definiţie se poate vedea că Sănătatea nu este echivalenta 

cu lipsa de boală sau infirmitate, ci mai mult decât atât; 

sănătatea este o noţiune tridimensională atât fizică, mintală şi 

socială. Sănătatea nu se adresează numai individului ci mai 

curînd colectivităţii, ea îmbrăcînd astfel, alături de caracterul 

sau biologic şi un caracter social pronunţat. 

În timp ce medicina, în accepţia ei veche, se ocupă, în pri-

mul rând, de studiul bolilor şi îngrijirea bolnavilor, igiena acor-

dă prima atenţie omului sănătos. În ultimele decenii, aceste 
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limite se nivelează tot mai mult, medicina, având ca obiectiv 

atât asistenţa necesară bolnavilor, cît şi prevenirea îmbolnăvirii 

celor sănătoşi. 

Igiena studiază legaturile şi interacţiunea dintre colectivi-

tatea umană şi mediu, influenţa factorilor mediului extern asup-

ra stării de sănătate a populaţiei. Totodată, întemeindu-se pe 

rezultatele cercetărilor ştiinţifice, igiena elaborează normele şi 

măsurile igienico-sanitare menite să asigure condiţii favorabile 

păstrării şi dezvoltării sănătăţii. 

Din cele mai îndepărtate timpuri, oamenii au încercat să 

stabilească relaţii între starea de sănătate şi unii factori ai am-

biantei lor. Pornind de la experienţa lor cotidiană, ei au stabilit 

diferite reguli de conduită igienică. Pentru a le asigura autori-

tate, preoţii îmbinau, de obicei, normele de conduită igienică cu 

credinţele şi preceptele religioase. Marele medic al Greciei anti-

ce, Hippocrat, a fost primul care a elaborat o lucrare ştiinţifică 

de igienă, în care a descris importanţa aerului, apei, mediului 

pentru fortificarea sănătăţii omului. 

Treptat, de-a lungul secolelor, odată cu progresul civiliza-

ţiei şi al ştiinţei, igiena, ca şi ştiinţele medicale, în general, s-a 

dezvoltat mult, descoperindu-se rând pe rând diferiţi factori, ce 

pot diminua sănătatea omului. 

Unele persoane au o înţelegere cît se poate de modestă a 

ceea ce înseamnă igiena şi igiena intimă, in special. 

Cu toate că, în general, termenul igienă este înţeles de 

unii ca simplă spălare sau, ceva mai complex, prevenirea 

îmbolnăvirii prin spălare, igiena reprezintă de fapt o serie 

întreagă de condiţii şi practici, care au ca scop să menţină 

sănătatea şi viaţa sănătoasă. Este adevărat ca majoritatea acestor 

reguli se referă la simpla spălare, dar igiena nu înseamnă numai 

această practică. Igiena are multe aspecte care încep cu igiena 

personală (deprinderi de viaţă sănătoasă, curăţenia corpului şi a 

hainelor, alimentaţie sănătoasă, un regim echilibrat de odihnă şi 

mişcare), continuă cu igiena gospodăriei (pregătirea în condiţii 
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igienice a alimentelor, curăţenia, iluminarea şi aerisirea casei), 

terminând cu igiena muncii (măsuri care au ca scop eliminarea 

riscurilor apariţiei bolilor profesionale şi a accidentelor); 

sănătatea publică (supravegherea alimentarii cu apă şi 

alimente, prevenirea răspîndirii bolilor infecţioase, eliminarea 

gunoaielor menajere şi a apelor reziduale, controlul poluării 

aerului şi a apei) şi igiena mentală – recunoaşterea factorilor 

psihologici şi emoţionali care contribuie la o viaţă sănătoasă. 

Vă prezentăm cîteva practici de igienă personală: 

 spălarea frecventă a corpului, a mâinilor în special, 

iar după folosirea viceului – obligatoriu, întotdeauna; 

 spălarea dinţilor (igiena orală) măcar de două ori pe 

zi dacă nu după fiecare dată când mîncăm; 

 spălarea părului de cîte ori consideri că este necesar; 

 spălarea frecventă a mîinilor şi picioarelor; 

 spălarea frecventă a urechilor;  

 folosirea lenjeriei curate şi schimbarea ei cît mai 

frecventă; 

 păstrarea curăţeniei hainelor; 

 evitarea contactului cu persoane ce manifestă simp-

tome acute de infecţie; 

 evitarea mîncatului cu mîinile murdare; 

 acoperirea gurii cu o batistă în momentul tusei sau 

strănutului; 

 respectarea igienei alimentaţiei; 

 evitarea atingerii feţei cu mîinile murdare; 

 evitarea „lingerii” degetelor pentru numărarea banilor 

sau răsfoire; 

 evitarea ronţăirii unghiilor, îngrijirea şi tăiatul frec-

vent al unghiilor; 

 păstrarea curăţeniei în odaie, casă/apartament, curte, 

stradă, locuri publice. 

 

Alimentaţia sănătoasă 
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Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai 

grave erori. Omul modern se hrăneşte într-un mod nesănătos, 

mănîncă prost şi mult. Aşa se face că o persoana din două 

suferă de exces de greutate (depăşirea cu peste 10% a greutăţii 

normale). Aceasta are efect nefast asupra sistemului osos, a 

scheletului şi asupra aparatului locomotor, în special asupra 

părţii inferioare a corpului. Cu cît excesul în greutate este mai 

mare cu atît creşte şi procentajul persoanelor care suferă de 

maladii coronariene (anghină pectorală, infarct miocardic, 

ateroscleroza), sau cu afecţiuni cancerigene, cum ar fi cancerul 

intestinelor. Statisticile arată că peste 30% dintre obezi mor din 

cauza bolilor de ficat sau a diabetului. De asemenea, obezii pot 

avea probleme mult mai mari decît cei cu greutate normală în 

cazul unor intervenţii chirurgicale. 

Cea mai mare greşeală făcută în domeniul nutriţiei, pri-

veşte absorbţia excesivă a hidraţilor de carbon, care sunt lipsiţi 

de valoare nutritivă şi care se găsesc în: zahăr, dulciuri, făină, 

băuturi alcoolice. Acestea sunt transformate de organism în 

depuneri de grăsimi. 

Obezii se află în interiorul unui cerc vicios. Grăsimea nu 

mai este la modă, iar mass-media înfăţişează săptămânal o ima-

gine care contravine modului de viaţă a persoanei obeze. Astfel, 

aceasta se confruntă, mai mult sau mai puţin, cu un stres psiho-

social, iar reacţia ei este, în general, să mănînce tot mai mult. 

Multe persoane, în special femei, iau medicamente de sin-

teză pentru slăbit, care au efectul de a le suprima pofta de mîn-

care, acţionînd ca un laxativ. Folosirea permanentă a acestor 

medicamente creează dependenţă şi perturbă metabolismul apei 

şi a sărurilor din organism, provocând edeme; rinichii sunt 

afectaţi, se produc tulburări psihice şi de ritm cardiac. Au apărut 

regimurile pe bază de limitare a proteinelor care, în prima fază, 

produc o scădere însemnată în greutate, deoarece organismul 

pierde multă apă, dar nu scade şi grăsimea. 
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Toate aceste cure de slăbire restrictive au marele dezavan-

taj că persoana nu învaţă să-şi înlocuiască modul de nutriţie 

nesănătos cu obiceiuri alimentare mai bune, astfel că majori-

tatea îşi regăsesc vechea greutate la numai cîteva săptămâni de 

la terminarea regimului, ele fiind mai dezechilibrate decît cele 

anterioare. 

Regimul disociat propune o alternativă blândă şi eficace, 

pe termen lung, decît curele radicale şi restrictive, care au ca 

scop scăderea greutăţii prin renunţarea persoanei de anumite 

alimente. Aceasta înseamnă că unele alimente se potrivesc mai 

bine între ele decât altele. Dacă alimentele care nu se potrivesc 

se consumă împreună, se produce pentru o scurtă durata o 

dereglare digestivă, în primul rând balonare, apoi o mărire a 

organelor digestive. 

Digestia are loc mai uşor dacă sucurile gastrice preluc-

rează un singur fel de alimente. De exemplu, legumele verzi se 

potrivesc cu carnea, decât cele care conţin amidon, deoarece 

acestea din urmă se digeră în mediu alcalin, spre deosebire de 

carne căreia îi trebuie un mediu acid. 

Este importantă separarea proteinelor de glucide, care 

practic nu este posibilă 100%, dar dacă se reuşeşte să se rezolve 

la două treimi din alimente este foarte bine. 

Alimentele cu calorii negative sunt cele consumatoare de 

grăsimi. În cea mai mare parte sunt reprezentate de legume, 

fructe şi condimente şi sunt bogate în săruri minerale, vitamine, 

conţin puţine proteine şi hidraţi de carbon, iar procentul lor 

caloric va fi de 90 de calorii la 100 de grame. Pe de altă parte 

aceste alimente au în compunerea lor peste 90-95% apa. Con-

sumarea în mod regulat a acestor alimente produce un efect 

caloric negativ, care duce la o pierdere în greutate. 

Busuiocul, cimbrul, mărarul, usturoiul, pătrunjelul, menta, 

salvia, cimbrişorul, ienupărul, pe lîngă faptul ca ameliorează 

mult gustul mîncării, contribuie la procesul de digerare şi elimi-

nare a grăsimilor. 
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Fructele cum ar fi: ananasul, merele, portocalele, căpşu-

nele, afinele, zmeura, mango, grapefruit, lămîia – au rol însem-

nat în distrugerea proteinelor. 

O hrană sănătoasă este o hrană proaspătă, variată, bogată 

în substanţe vitale, cu multe vitamine, cu săruri minerale, fructe 

şi legume. 

Este recomandat ca de trei ori pe săptămâna să nu se 

consume carne, aceasta fiind înlocuită cu preparate din soia. 

Nevoile zilnice de aminoacizi se pot acoperi prin consu-

marea a 100 gr. de grîu integral sau orez nedecorticat. Se vor 

consuma legume proaspete, care conţin substanţe vegetale bio-

active  cum ar fi: cartofi, linte, mazăre, fasole verde, varză, 

broccoli, roşii, fulgi din cereale, pîine integrală, griş, orez ne-

decorticat, grîu încolţit sau germeni de grîu. Substanţele 

bioactive distrug radicalii liberi care sunt responsabili pentru 

evoluţia cancerului. 

Se recomandă hrana care nu a fost congelată, conservată, 

rafinată, evitîndu-se alimentele care au fost prelucrate indust-

rial, cum ar fi zahărul rafinat, făina albă, uleiul rafinat, con-

servele. 

Unele condimente au efect de stimulare a digestiei şi me-

tabolismului (cimbrul), altele acţionează împotriva îmbolnăvi-

rilor (chimenul, cimbrul, mărarul), sau sunt diuretice (ceapa, 

ienupărul). 

Se vor consuma numai grăsimi vegetale naturale, unt, 

margarina sau ulei presat la rece. Se vor evita alimentele cu 

conţinut mare de candiu (metal nociv pentru sănătate şi care 

provoacă leziuni renale) cum ar fi: ciupercile de pădure, 

organele de porc, pateul de ficat. 

La prepararea alimentelor trebuie de avut grijă ca acestea 

să nu se fiarbă mai mult decât este nevoie, deoarece se distrug 

substanţele nutritive. Trebuie avut grija la mîncărurile cu prăjeli 

şi sosuri, deoarece nu sunt sănătoase. Afumarea alimentelor si 

prăjirea lor în grăsime animală sau ulei încins produce la 
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suprafaţa acestora o crustă aurie, care poate fi cauza tulburărilor 

digestive si a gravelor probleme de sănătate (ateroscleroza, 

bolile canceroase). Cel mai indicat este ca alimentele să fie 

preparate la aburi, prin fierbere în apă sau la grătar, ele păstrîn-

du-şi gustul, culoarea şi valoarea nutritivă. 

Ar trebui respectate cîteva reguli privind modul în care ne 

alimentăm: 

 se mănîncă încet, având timp suficient pentru consumarea 

mîncărurilor, fără stres, fără întreruperi (ridicare de la 

masa pentru rezolvarea unor probleme), într-o atmosferă 

de calm şi linişte; 

 cu 15-20 de minute înainte de masa principală se poate 

consuma o salată sau un mic aperitiv, pentru a se micşora 

senzaţia de foame; 

 se mănîncă pe săturate, dar nu mai mult, chiar dacă 

mîncarea este foarte bună şi gustoasă; 

 se mănîncă la ore fixe; 

 nu se evită mesele si nici nu se înlocuieşte masa cu o felie 

de pâine cu unt; 

 se mestecă mult şi bine, hrana trebuind fărîmiţată înainte 

de a se înghiţi, pentru a uşura activitatea stomacului; 

 nu se beau lichide în timpul meselor, deoarece digestia 

este mai dificilă, producându-se mai mult acid în stomac; 

 după ora 17 nu se consumă mese îmbelşugate, bogate în 

proteine, greu de digerat, iar cu 2 ore înainte de culcare nu 

se mănîncă nimic; 

 se recomandă împărţirea celor 3 mese principale în canti-

tăţi mai mici, în 5-6 mese pe zi; 

 se mănîncă numai cînd apare senzaţia de foame, fiind 

interzisă consumarea alimentelor de plictiseală sau pentru 

omorîrea timpului; 

 nu se mănîncă cu lăcomie, iar porţiile de mîncare sa fie 

moderate. 
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Elevii au nevoie să înţeleagă importanţa menţinerii stării 

lor de sănătate prin alegerea corectă a alimentelor necesare 

pentru creşterea şi dezvoltarea lor normala. 

Un alt aspect important în viaţa lor zilnică este acela al 

neutilizării substanţelor care le pot afecta sănătatea. Acceptînd 

încă de la această vîrstă ideea că anumite substanţe utilizate de 

adulţi, cum ar fi cafeaua, alcoolul, tutunul şi unele medicamente 

sunt nesănătoase, îi va face pe copii să nu dorească să 

experimenteze în viaţa personală aceste substanţe. 

 

Efectele fumatului asupra sănătăţii omului 

Fumatul este cunoscut de acum 300 de ani, dar a început 

să se răspîndească după cel de-al doilea război mondial în toate 

ţările lumii. S-a stabilit că în lume la ora actuală fumatul pro-

voacă mai mult de 1 milion de decese anual. 

În ultimii 40-50 de ani a fost demonstrat că tutunul con-

ţine substanţe nocive. 

Cunoscuta ţigară exercită acţiuni negative multiple asupra 

fumătorului însuşi cît şi asupra celor din jur. 

Tutunul are o compoziţie complexă. În frunze se găsesc 

diverse componente chimice: celuloza, proteine, amidon, ste-

roli, minerale etc. 

Multă vreme s-a crezut că nicotină este cel mai toxic 

agent activ al tutunului şi într-adevăr este o otravă foarte 

puternică, este un lichid incolor în clipa extragerii, dar in 

contact cu aerul şi lumina se colorează în brun. Are un gust 

amar şi iritant, iar mirosul este asfixiant. 

Prin ardere tutunul îşi modifica compoziţia iniţială dînd 

naştere la noi substanţe: o întreaga mixtură de gaze, vapori 

necondensaţi şi substanţe particulare variabile, care influenţează 

negativ sănătatea. 

Cei mai periculoşi factori din fumul de ţigară sunt sub-

stanţele cancerigene care se găsesc în aerosolii produşi de fumul 

ţigării şi care poartă denumirea de gudroane. 
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Fumatul afectează sistemul respirator şi creşte riscul de 

infecţii pulmonare, care se manifestă prin simptome precum 

tuse şi respiraţii greoaie, din cauza îngustării căilor respiratorii 

provocate de o cantitate excesivă de mucus. Plămînii funcţio-

nează mai greu şi apar iritaţii ale traheei şi ale laringelui. 

Fumatul afectează gingiile, accentuează riscul de orbire, încre-

ţire prematura a pielei, reduce abilităţile de miros şi gust, creşte 

riscul de ulcer gastric sau duodenal, iritarea şi inflamarea 

stomacului şi a intestinelor. Fumatul afectează chiar şi sistemul 

muscular, scade tonusul muscular şi reduce densitatea oaselor. 

Sistemul circulator este afectat de următorii factorii: creşte 

tensiunea arterială, se reduce cantitatea de oxigen transportată 

de sînge, se pot forma cheaguri de sînge, se depun grăsimi pe 

pereţii arterelor şi, nu în ultimul rînd, creşte riscul de accident 

vascular cerebral şi atac de inimă. 

La adolecenţii care au început să fumeze şi să consume 

alcool de la vîrsta de 12-13 ani, riscul de a trece la consumul de 

droguri este de 3 ori mai mare decît în cazul celor care nu au 

experimentat aceste substanţe. Medicamentele şi utilizarea lor 

trebuie să fie permanent la control din partea adulţilor. S-a 

constatat, de asemenea, că în familiile în care medicamentele 

folosite de adulţi sunt lăsate la îndeamnă copiilor, riscul aceştia 

să se intoxice accidental este de 4 ori mai mare decît în familiile 

în care medicamentele sunt plasate în locuri înaccesibile 

copiilor. 

Educaţia copiilor privind menţinerea sănătăţii personale 

prin evitarea utilizării substanţelor dăunătoare sănătăţii, este 

foarte importantă. 

Educarea elevilor cu privire la pericolele fumatului este o 

sarcină de mare responsabilitate pentru profesori şi părinţi. 

Informaţia dată îi va ajuta pe elevi să ia decizia de a nu fuma, să 

înţeleagă consecinţele negative asociate acestui obicei şi să 

aleagă o alternativă sănătoasă de petrecere a timpului lor liber. 

În controlul vizat sunt de un real folos exerciţiile de analiză şi 
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depistare a influenţei negative a fumatului asupra sănătăţii. 

Strategia acestor exerciţii este de a scoate în evidenţă prin 

învăţarea interactivă care sunt avantajele de a fi nefumator, 

avînd deplin control asupra vieţii lor. Lucrînd atît individual cît 

şi în grup, elevii vor dobîndi toate cunoştinţele necesare pentru 

a putea lua o decizie corecta în privinţa fumatului.  

 

Influenţa alcoolului asupra organismului uman 

Băuturile alcoolice sunt cunoscute din cele mai vechi tim-

puri. Pe papirusurile şi pe monumentele vechilor egipteni, cu 

mai mult de 3000 de ani i.e.n., la fenicieni, asirieni, ca şi la alte 

popoare din Antichitate, se pomeneşte de vin ca de o băutura a 

petrecerii, pentru cinstirea oaspeţilor sau pentru îndeplinirea 

ritualurilor religioase. 

Cu mult înainte de era noastră, chinezii şi japonezii fab-

ricau rachiu din orez ca şi din alte cereale. 

Grecii de odinioară aveau un zeu al veseliei, pe Dionysos. 

La romani Bacchus, zeul veseliei şi al petrecerilor era repre-

zentat ca un tînar care ţine în mînă un toiag, împodobit cu 

iedera şi viţă de vie, numit tirs. 

Unii istorici arată că grecii au început să cultive viţa de vie 

sub influenţa fenicienilor. De la aceştia, viţă de vie a trecut în 

Sicilia, extinzîndu-se apoi treptat pe toată coasta Mării Mediterane. 

În Evul Mediu se consumau mult vinurile şi în general 

băuturile alcoolice, în care se introduceau diferite extrase din 

plante. Berea se fabrică în mănăstiri pentru consumul populaţiei de 

pe teritoriul acestora. Pe la mijlocul sec. al XVI-lea, mănăstirile au 

pierdut monopolul fabricării berei, producţia acestei băuturi 

căpătînd un caracter cvasiindustrial, in special în Germania. 

Consumul vinului şi al berei, atîta vreme cît nu era exagerat, nu 

producea însă consecinţe prea grave pentru organismul omenesc. 

Urmări mult mai periculoase asupra organismului se vor ivi odată 

cu descoperirea şi extinderea rachiurilor şi a băuturilor distilate. 
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În sec. al VIII-lea, alchimiştii arabi au descoperit alcoolul 

pe care l-au obţinut printr-un proces de distilare. De altfel, 

alcool şi alambic sunt cuvinte de origine arabă. Cuvîntul alcool 

provine din arabul Al-Kohol (subtil, impalpabil). 

În zilele noastre, alcoolul este răspîndit sub numeroase 

forme, care din păcate sunt accesibile tuturor, indiferent de 

vîrstă şi care au consecinţe foarte grave asupra organismului 

omenesc. Deşi exista băuturi alcoolice care sunt considerate a fi 

fine, preţul lor nu le face cîtuşi de puţin mai bune decît celelalte 

pentru sănătate. 

În decursul mileniilor s-a stabilit o relaţie importantă între 

om şi alcool (în special, sub formă vinului), existenţa acestei 

realităţi fiind menţionată în diverse scrieri şi sub diverse forme. 

S-au cunoscut dintotdeauna, efectele nocive ale alcoolului 

consumat în exces, omul a avut o atracţie continuă şi insistenţa 

pentru băuturile alcoolice cu care a stabilit în decursul 

veacurilor raporturi de funcţionalitate, între care acelea de ordin 

mitic, mistic, biologic, psihologic şi medical. Paralel cu 

creşterea consumului de alcool s-au acumulat rezultatele 

cercetărilor ştiinţifice care dovedeau efectele dăunătoare ale 

alcoolului asupra organismului, concretizate în campanii antial-

coolice, pe cît de bine susţinute teoretic, pe atît de lipsite de 

eficacitate în practică. 

Eşecul acţiunilor antialcoolice se datorează mai multor 

factori. Lupta antialcoolică s-a desfăşurat şi se desfăşoară în 

întreaga lume discontinuu, dar incomplet de convingător şi sub 

aspect mai mult discursiv decît faptic. Consumul de alcool pier-

zîndu-se în timpuri foarte îndepărtate ale existenţei speciei 

umane, de fiecare dată, cînd sunt prezentate problemele legate 

de alcoolism, se lasă nişte punţi de trecere, se vorbeşte despre 

uz şi abuz, se face apel la unele metode terapeutice tradiţionale 

pe bază de alcool, se citează aforisme cu înţeles ambiguu, se 

dau exemple de artişti sau scriitori prieteni ai lui Bacchus, care 

au scris, poate sub influenta alcoolului. În final, se pune 
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întrebarea cu nuanţe sentimentale, ce ar însemna viaţa fără un 

pahar de vin, amintindu-se ca acest produs este indisolubil legat 

de orice ceremonie de familie, de orice întrunire, sărbătoare, 

întîlniri prieteneşti, întîlniri de afaceri, recepţii, ocazii deosebite 

care marchează viaţa fiecărui individ. Întrucât se face asocierea 

efectului euforizant al alcoolului cu toate aceste momente, se 

ajunge la concluzia ca un păhărel, alţii zic, două, nu strică, se 

creează o concepţie cu nuanţe permisive foarte periculoase în 

sensul că omul poate consuma alcool, dar... cu măsura! 

Din aceste motive trebuie spus clar că alcoolul nu este un 

aliment, că el este un toxic pentru organism, că efectele sale 

pozitive sunt o păcăleală pentru organism, că folosirea lui se 

face cu preţul unor mari sacrificii biologice, că cei mai mari 

genii ale omenirii, cei mai străluciţi creatori în toate domeniile, 

au fost oameni echilibraţi, sobri şi adversari vehemenţi ai 

consumului de alcool 13; 27; 36; 37; 38. 

Întrucît despre alcool s-au spus unele adevăruri, dar şi 

foarte multe neadevăruri, vom preciza mai întîi de ce alcoolul 

nu este şi nu poate fi un aliment, pentru a se exclude orice con-

fuzie, cu toate argumentele care încearcă să stabilească şi anu-

mite virtuţi posibile ale alcoolului, limitate de anumite condiţii. 

Prin aliment se înţelege o substanţă care contribuie la 

desfăşurarea normală a proceselor metabolice, adică participă la 

realizarea funcţiei generale de troficitate prezenta în orice formă 

de existenţă a materiei vii. În regnul animal procesele biologice 

se desfăşoară în mediu apos, pe seama principiilor alimentare 

de bază, proteine, lipide şi glucide, prin intervenţia oxigenului, 

vitaminelor şi ale unor elemente minerale. 

Se susţine că alcoolul este un aliment argumentîndu-se cu 

faptul dovedit pe om şi experimental că alcoolul se metaboli-

zează în corp, majoritatea oxidîndu-se în CO2 şi H2O, cu 

declanşare de energie (7 cal./g), iar o parte din acidul acetic 

rezultat din oxidarea acestuia se poate depune sub formă de 

grăsime în ţesutul adipos. În realitate, alcoolul în sine nu este un 
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aliment. Unele băuturi alcoolice cum ar fi berea, care conţin 

malţ sau unele vinuri care conţin zahăr pot fi considerate 

alimente în măsura în care conţin aceste substanţe nutritive. 

Pentru alcoolul propriu-zis sînt o serie de argumente care 

demonstrează ca el nu este un aliment. Cea mai valoroasă 

dovadă în acest sens este comportarea etanolului în organismul 

prin care trece, distrugînd vitaminele şi afectînd numeroase 

ţesuturi şi organe. 

În cazul lipsei din alimentaţia curentă a unor substanţe 

nutritive, organismul suferă şi apar fenomene de carenţa. În lipsa 

alcoolului organismul nu suferă, uneori chiar îşi recapătă 

sănătatea şi vigoarea. În acest sens menţionăm faptul că mai bine 

de o jumătate din omenire nu consuma alcool şi 

demonstrează că se poate trăi, şi chiar mai bine în lipsa 

acestuia. 

O altă caracteristică comună principilor alimentare, care 

lipseşte în cazul alcoolului, este ca ele se pot depozita în 

organism pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. 

Descompunerea alcoolului îndată ce a pătruns în circulaţie, 

organismul comportîndu-se astfel faţă de alcool că faţă de orice 

substanţă străină pătrunsă în sînge pe care caută să o elimine 

neîntârziat. Alcoolul este într-adevăr un excitant al activităţii 

nervoase. În cantitate redusă prin excitarea sistemului 

nervos se manifestă ca un stimulent care diminuează 

senzaţia de oboseală şi prelungeşte, dar numai pentru scurt 

timp, capacitatea de efort fizic şi intelectual, ducînd la ideea 

greşită că dă putere şi bună dispoziţie. În realitate, individul 

pierde limita capacităţii la efort, se produce o biciuire a 

organismului care efectuează eforturi suplimentare cu falsa 

senzaţie de forţă. Neîntîrziat apare şi fenomenul de 

oboseală, de epuizare, care repetate în timp, duc la uzarea 

prematură. 

Nici presupusa virtute a alcoolului de încălzire a organis-

mului nu este corectă. Pentru a micşora pierderile de căldură şi 
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pentru a se economisi energia pentru funcţia organelor vitale 

interne alcoolul provoacă o încălzire de durată scurtă. 

O altă acţiune a alcoolului în contradicţie cu cea a alimen-

telor calorigene este cea exercitată asupra glandei suprarenale. 

S-a constatat că prin consumul de alcool, scade activitatea 

suprarenalelor de a produce acid ascorbic (vitamina C) şi coles-

terol, aşa cum se întîmpla şi prin acţiunea altor noxe chimice. În 

timp ce alimentele consumate judicios cresc rezistenţa organis-

mului şi puterea de apărare la agresiuni toxice, microbiene sau 

de altă natură, alcoolul diminuează această rezistenţă şi face ca 

infecţiile să aibă o evoluţie mai prelungită şi complicată în timp. 

Datele expuse duc la concluzia certă ca alcoolul nu este 

un aliment, fiindcă nu are nici unul dintre atributele bine cunos-

cute ale acestora. El este un toxic, un drog, pentru care omul, 

folosindu-1 de milenii, şi-a realizat posibilitatea de a-l oxida, 

însă nu a şi a se apăra de consecinţele nocive. 

O altă concluzie care se poate trage din aceste fapte este 

aceea ca alcoolul nu prelungeşte viaţa, ci dimpotrivă o 

scurtează, provocînd multe boli grave cum ar fi ciroza hepatică, 

boli cardiace etc. Astfel, nu putem găsi absolut nici un efect 

pozitiv al alcoolului asupra organismului, ci dimpotrivă doar 

efecte nocive atît asupra organismului, cît şi asupra integrităţii 

mentale a omului. El duce la scăderea memoriei, atenţiei, cei 

care beau devin totodată nervoşi, uşor iritabili, certăreţi, 

mincinoşi, ajung sa piardă repede stima şi încrederea celor din 

jur. 

Fără îndoială că patima beţiei nu va coexista niciodată 

armonios cu viata familială, cu o cariera de succes şi îi va 

arunca pe adepţii ei undeva la periferia societăţii, transfor-

mîndu-i în nişte marginalizaţi, în nişte rataţi. Şi asta pe lîngă 

faptul ca le va dăuna sănătăţii la modul cel mai serios, uneori 

irecuperabil. 

Începînd din dorinţa de a fi în pas cu moda, de a obţine 

aprecierea şi respectul în anturaj, se ajunge la exact opusul a 
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ceea ce ne dorim. Ajungem după cum am mai spus nişte rataţi, 

nişte marginalizaţi, judecaţi de toată lumea şi pe deasupra, cu o 

sănătate mai mult decât şubreda. Totuşi, dacă faptul este consu-

mat deja, putem să ne eliberăm de această patimă a beţiei, în 

primul rând, dorindu-ne acest lucru. Există instituţii specializate 

pentru a ajuta alcoolicii care vor să revină la o viaţă normală, sa 

fie reacceptaţi în societate. 

Astfel, dacă nu vrem să ne complicăm existenţa inutil nu 

trebuie să cădem în patima beţiei chiar dacă aceasta pare a fi 

soluţia tuturor problemelor care ne încearcă. Ar fi ca şi cum ne-

am baga capul în nisip asemenea struţilor, dînd dovadă de lasi-

tate, în loc sa înfruntăm problema. Ba ar fi chiar mai rău, pentru 

ca ne-am înrăutăţi situaţia şi ne-am scufunda şi mai mult în 

ceaţa degradării. Aşa ca, viaţa merită trăită, dar alcoolul nu ne 

aduce decît o falsă fericire şi probleme mari. De aceea aici rolul 

profesorului este deosebit de important: el trebuie să convingă 

elevul de proprietăţile negative ale alcoolului, astfel încît acesta 

să înţeleagă ca băuturile alcoolice îi pot distruge viaţa. 

 

Drogul ca falsă soluţie de soluţionare  

a problemelor individuale 

Drogurile sunt poate cele mai periculoase dintre viciile 

descrise mai sus, şi în procesul instruirii elevilor în cadrul orelor 

de educare pentru sănătate, învăţătorul trebuie să explice 

elevilor: Ce este abuzul de droguri?, Care sunt efectele?  

Astăzi în toata lumea sunt în jurul 190 milioane utilizatori 

de droguri. Cu regret, utilizarea drogurilor sporeşte în rîndul 

tinerilor din lume. Majoritatea utilizatorilor au vîrsta sub 30 de 

ani. În 1999, numărul ţărilor care raportează utilizarea drogu-

rilor prin injectare a fost de 136. Dintre acestea, 93 de ţări de 

asemenea identifica HIV printre injectatorii de droguri. Canna-

bis este cel mai utilizat drog în toate părţile lumii. 

Costul economic total al abuzului de droguri în Statele 

Unite se estimează ca aproximativ 70 de miliarde dolari/anual. 
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Abuzul de cocaină printre şomerii din Columbia este de 10 ori 

mai mare decît printre persoanele angajate. Industria clan-

destină a drogurilor estimează la 400 miliarde dolari pe an. 

Oamenii primesc droguri pentru a-şi schimba gîndirea, 

comportamentul şi simţurile. Aceste feluri de substanţe se nu-

mesc psihoactive şi includ alcoolul şi tutunul, la fel ca şi drogu-

rile naturale şi produse. În trecut, majoritatea drogurilor folosite 

erau produse din plante naturale, aşa ca tufa de coca pentru 

cocaina, opiu de mac pentru heroină şi cannabis pentru haşiş şi 

marijuana. Mai recent, drogurile ca extazi sau LSD au început a 

fi produse pe cale sintetică de variate întreprinderi chimice. 

Oamenii care folosesc droguri provin din toate paturile 

sociale, deşi statistica demonstrează ca unele paturi sociale 

utilizează drogurile mai mult decît altele. De exemplu, 

probabilitatea utilizării drogurilor este mai mare la bărbaţi decît 

la femei, la bărbaţii celibatari decît la cei căsătoriţi, la locuitorii 

oraşelor decît la cei rurali, la tineri decît la bătrîni. Prizonierii şi 

copiii străzii, de asemeni, demonstrează o înaltă frecvenţă a 

abuzului de droguri. Datele recente sporesc neliniştea cu privire 

la întrebuinţarea sporită a drogurilor în rîndul tinerilor din toată 

lumea. 

Toate drogurile pot fi clasificate în trei categorii: 

Depresantele (spre exemplu heroina, barbituratele) sunt 

sedative care acţionează asupra sistemului nervos. Relaxarea 

artificială şi uşurarea de la nelinişte şi stres mintal tinde să 

producă dependenţa psihologică. Renunţarea de la utilizarea lor 

este problematică. Dependenţa poate duce la supradozare acută, 

care la rîndul său poate cauza moartea din cauza depresiei 

respiratorii. 

Stimulantele (spre exemplu cocaina, crackul, amfetami-

ne) sunt agenţi care activează, sporesc sau măresc activitatea 

neurala. În primul rând, ei cauzează frisoane, dureri de cap, 

hipertensiune şi bătăi de inimă sporite. Efectele de lungă durată 

sunt greaţa, insomnia, pierderea greutăţii, convulsii şi depresia. 
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Halucinogenele (spre exemplu marijuana, extazi, LSD) 

sunt un grup chimic divers, care produc schimbări mintale 

profunde, cum ar fi euforia, neliniştea, distorsiunea senzoriala, 

halucinaţii, paranoie şi depresie. 

Nu există drog ilicit, care ar putea fi considerat sigur. Într-

un fel sau altul, utilizarea substanţelor psihoactive modifică 

funcţionarea normală a organismului uman şi în termen scurt, 

poate cauza daune serioase. 

Prevalenţa abuzului diferitor droguri variază între regiuni 

şi chiar între ţări în întreaga lume. 

Marijuana şi haşişul: Estimările indica ca cannabis este 

cel mai abuzat drog în toate părţile lumii, pe care îi consumă 

estimativ 141 milioane oameni (sau 2,4 procente din populaţia 

globului). În mod particular, un număr mare de oameni tineri 

experimentează cu cannabis: în unele ţări atît de mult că 37 

procente din copiii de scoală şi adulţii tineri au folosit drogul o 

dată în ultimul ani şi 10-25% o dată în ultima lună. În general, 

abuzul de cannabis sporeşte în multe ţări, stabilizîndu-se în 

ţările, unde a atins nivel înalt. 

Drogurile sintetice: Răspândindu-se relativ încet în anii 

optzeci, abuzul stimulanţilor de tip amfetaminic a sporit rapid în 

Europa, Australia, America de Nord şi Asia de Sud-Est în anii 

nouăzeci. În timp ce abuzul s-a stabilizat în unele dintre aceste 

zone, există o creştere continuă a cererii globale, în particular în 

Asia de Est şi de Sud-Est. Drogurile sintetice şi-au sporit sem-

nificaţia, în special între tineri, drept drog de amuzament ales, 

deseori în combinaţie cu cannabis. MDMA (extazi) este popular 

în ţările industriale, în special în Europa. 

Alte droguri din plante: În general, cocaina împreună cu 

diverse alte substanţe derivate din coca, cum ar fi bazuco domi-

nă cererea pentru tratament. OMS estimează ca circa 13 milioa-

ne de oameni abuzează cocaina în întreaga lume: cel mai înalt 

nivel fiind în Statele Unite. 
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În comparaţie cu alte droguri, abuzul de heroina şi alte 

opiate este mai puţin prevalent. Estimările Naţiunilor Unite 

indică că circa 8 milioane de oameni abuzează opiatele, în mare 

parte în Europa, Asia de sud-est şi de sud-vest. Nivele crescînde 

de abuz sunt înregistrate în Europa de est şi Asia centrală. 

Cocaina nu pare a fi printre drogurile de prima alegere printre 

tineri. Cu toate acestea, tendinţa arată o oarecare creştere în 

abuzul ei în Europa, în special, în Londra şi Amsterdam. 

De asemenea, este important pentru tineri să cunoască faptul 

că în combinaţie, drogurile sunt şi mai periculoase, de exemplu 

asocierea dintre alcool şi droguri duce la potenţarea efectelor 

acestora printr-o absorbţie rapidă şi apariţia unor reacţii negative 

ale organismului, care nu pot fi controlate, inclusiv coma şi 

moartea prin şoc respirator şi cardiac. Este important de semnalat 

elevilor că oricine poate deveni un utilizator cronic sau un 

dependent şi chiar o persoană care a consumat ocazional droguri, 

poate manifesta consecinţe permanente în plan individual. 

Dependenţa poate apărea şi în cazul unor jocuri de noroc 

sau prin utilizarea unor droguri legale de tipul ţigări sau alcool. 

Pentru că cei mai mulţi dintre adolescenţi trăiesc mai mult 

în viitor, este important de semnalat faptul că drogurile le pot 

distruge şansa de a face carieră, de a avea rezultate bune la 

învăţătură sau în exercitarea unei profesii (inclusiv exercitarea 

unor sporturi de performanţă sau lucruri obişnuite precum 

conducerea unui automobil – aici se mai poate preciza că, de 

exemplu, poliţia se va dota cu mijloace de depistare a drogurilor 

în organism şi, consecinţe chiar în plan social – atitudinea ce-

lorlalţi faţă de o persoană care a fost prinsă conducînd un mijloc 

de transport sub consum de alcool sau droguri, pînă la reţinerea 

permisului de conducere). 

Deoarece adolescenţii sunt idealişti în această perioadă a 

vieţii, este important să li se precizeze că utilizarea drogurilor îi 

va face incapabili să îi ajute pe cei din jurul lor şi vor trebui aju-

taţi la rîndul lor. Totodată, utilizarea drogurilor este un fapt care 
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îi afectează şi pe cei din jur şi are implicaţii mai largi la nivelul 

societăţii, prin costuri pentru sistemul de sănătate, pierderea 

controlului asupra propriei persoane şi implicarea în fapte anti-

sociale. Adolescenţii au nevoie să înţeleagă cum pot contribui la 

realizarea unor activităţi utile pentru comunitatea în care trăiesc 

şi cum utilizarea de droguri îi poate împiedica să le facă. Elevii 

vor fi implicaţi în discuţii despre droguri slabe şi puternice, 

despre legalizarea marijuanei şi cum aceasta, ca şi presupusele 

droguri slabe, afectează în primul rînd capacitatea unei persoane 

de a lua decizii şi de a se concentra. Totodată, în această perioa-

dă, adolescenţii sînt nesiguri pe ei şi au nevoie de încurajare, au 

nevoie să li se explice cînd au greşit şi de ce. De asemenea, 

trebuie să fie încurajate comportamentele pro-sănătate. 

 

Activităţi practice independente  

 Elaboraţi un cod personal de norme pro-sănătate. 

 Elaboraţi un regim al zilei. 

 Elaboraţi seturi complexe de exerciţii pentru înviorarea 

de diminuează a dvs. (pentru cele patru anotimpuri). 

 Întocmiţi o agendă a sănătăţii dvs. în care înregistraţi: 

 parametrii fizici: greutate; înălţime, caracteristice 

funcţionale (tensiunea arterială, puls, nr. de respi-

raţii; volumul pulmonar; rezultatele normativelor, 

data susţinerii acestora etc.); 

 starea sănătăţii (de ce boli suferiţi, durata şi mani-

festarea acestora; în ce mod vă trataţi etc.); 

 strategii de profilaxie (descrieţi metodele pe care le 

aplicaţi pentru a nu vă îmbolnăvi. De exemplu: că-

lirea (în ce mod), alimentaţia, practicarea culturii 

fizice/sportului etc.; 

 planuri de viitor privind conduita pro-sănătate. 
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2.3. Educaţia şi autoeducaţia intelectuală 
 

U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  
 

Educaţia intelectuală provine din latinescul intellectus 

– cunoaştere, înţelegere, capacitatea de a raţiona, de a opera cu 

noţiuni, concepte. 

Educaţia intelectuală reprezintă activitatea de formare-

dezvoltare a personalităţii umane prin ştiinţa pentru ştiinţa. Ea 

este angajată, mai ales, dar nu exclusiv, la nivelul procesului de 

învăţămînt, cadrul principal de realizare a obiectivelor sale 

generale şi specifice, în accepţia sa de educaţie ştiinţifică, 

educaţia intelectuală avansează premisele pedagogice, 

informative şi formative, necesare pentru realizarea calitativă a 

tuturor dimensiunilor educaţiei 10; 11. 

Definirea educaţiei intelectuale, la nivelul unui concept 

pedagogic, fundamental, concentrează funcţia esenţială a aces-

tei dimensiuni a activităţii de formare-dezvoltare a personali-

tăţii: adaptarea la realitatea obiectivă prin cunoştinţele 

ştiinţifice acumulate nu prin juxtapunere ci prin strategii de 

integrare graduală, posibile şi necesare la nivel didactic şi 

extradidactic, în plan general, particular şi individual 18; 20; 

29. 

 Identificaţi consecinţele fumatului, utilizării alcoo-

lului, drogurilor etc. 

 Nominalizaţi condiţiile unui mod sănătos de viaţă. 

 Caracterizaţi factorii naturali şi modalităţile explo-

rării acestora ce contribuie la fortificarea sănătăţii. 

 Nominalizaţi, caracterizaţi, argumentaţi avantajele 

modului sănătos de viaţă. 
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Educaţia intelectuală marchează activitatea de formare-

dezvoltare a unei personalităţi umane raţionale prin informaţiile 

şi capacităţile ştiinţifice dobîndite în cadrul fiecărei etape de 

vîrsta şcolară şi postşcolară. Forţa educaţiei intelectuale exprimă 

unitatea pedagogică existentă între: a) formarea logică, 

asigurată la nivelul diferitelor cunoştinţe ştiinţifice 

acumulate în mediul şcolar şi extraşcolar; b) formarea logi-

că, asigurată la nivelul capacităţilor intelectuale acumulate 

în mediul şcolar şi extraşcolar, capacităţi intelectuale 

angajate strategic în evoluţia permanentă a personalităţii 

umane. Educaţia intelectuală se realizează treptat în familie, 

şcoala generală şi liceu şi continuă pe un plan elevat în 

învăţămîntul superior şi apoi în întreaga viaţă, avînd ca strategie 

studiul individual. 

I. Obiectivele generale ale educaţiei intelectuale 
includ: 

1. Obiective informative care proiectează pedagogic 

acţiunile educaţionale cu scop prioritar de informare intelec-

tuală generală: 

a) asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale: trun-

chiul de bază al culturii generale, existent la nivelul fie-

cărei ştiinţe, respectiv al fiecărei discipline de 

învăţămînt; 

b) dobîndirea deprinderilor şi a strategiilor intelectuale fun-

damentale, bazate pe: tipuri de raţionamente deductive-

analogice; tipuri de organizare a gîndirii convergente-

divergente; tipuri de instrumente ale gîndirii euristice-

algoritmice; 

c) cultivarea atitudinilor intelectuale superioare care oferă 

căi de cunoaştere eficiente, respectiv modalităţi adecvate 

de perfecţionare a cunoştinţelor, deprinderilor şi strate-

giilor intelectuale dobîndite; 
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d) integrarea cunoştinţelor, deprinderilor, strategiilor şi ati-

tudinilor intelectuale dobîndite într-o concepţie ştiinţifică 

generală, deschisă perfecţionării activităţii umane. 

2. Obiective formative care proiectează pedagogic ac-

ţiuni cu scop prioritar de formare intelectuală generală: 

a) dezvoltarea capacităţilor intelectuale cu valoare de 

aplicabilitate pedagogică şi socială ridicată. Competenţa 

de cunoaştere, competenţa de comunicare, competenţa de 

creaţie; 

b) dezvoltarea capacităţilor cognitive de maxima eficienţa 

pedagogică şi socială: aptitudini cognitive generale şi 

specifice, atitudini cognitive cu o largă susţinere 

afectivă, motivaţională, caracterială; 

c) dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor creative în 

sens integrativ. 

 

Obiectivele educaţiei intelectuale 

(după Bontaş I.) 
 

1. Dobîndirea de cunoştinţe generale – obiectiv cognitiv. 

2. Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere – atenţia, me-

moria, imaginaţia, gîndirea, spiritul de observaţie şi crea-

tivitate – obiectiv cognitiv-formativ. 

3. Formarea abilităţilor (deprinderilor) intelectuale – 

obiectiv acţional, practic: deprindere de studiu cu cartea; 

deprindere de experimentare, investigaţie, deprindere de 

calcul, de aplicare şi autoinstruire. 

4. Formarea concepţiei despre lume (natură, societate şi 

gîndire) – obiectiv formativ-cognitiv. 

5. Formarea convingerilor şi sentimentelor intelectuale 

setea de cunoaştere, apreciere a adevărului; dragostea şi 

respectul faţă de cultură şi ştiinţă, faţă de învăţătură – 

obiectiv afectiv-cognitiv. 

6. Formarea capacităţilor de autoinstruire şi 

autocontrol. 
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Aceste obiective se cer realizate în strînsă corelaţie cu 

studiul a două limbi străine şi limbajul informaţional în vederea 

sporirii forţelor, capacităţilor intelectuale, îndeosebi ale crea-

tivităţii, care reprezintă o cerinţă esenţială a educaţiei, pregătirii 

specialiştilor pentru societatea postmodernă. 

Cîmpul motivaţional al dezvoltării comportamentului 

intelectual. 

Zona proximă a dezvoltării intelectului uman prezintă un 

sporit interes în cercetările actuale ale unor psihologi în 

legătură cu importanţa pe care o are motivaţia învăţării şcolare 

apud. 43.  

Se amplifică tentaţia identificării unor noi modele de 

învăţare din perspectiva procesului cunoaşterii şi a meta-

cunoaşterii. Diferenţele intelectuale dintre oameni sunt şi dife-

renţe culturale şi de experienţă, nu numai de natură genetică. 

La acestea se adaugă atitudinea faţă de sine ca maturizare 

afectivă, şi funcţia de echilibru şi integrare socio-culturală. Este 

cazul modelului de învăţare axat pe autotransformare Jor-

dan A. 1988; Universitatea din Geneva. Modelul presupune 

valorizarea a două aspecte ce ţin de condiţiile pe care elevul 

trebuie să le folosească pentru a provoca autotransformarea 

reţelei sale conceptuale, efectul cultural/educativ al acestei 

autotransformări conceptuale şi învăţarea printr-o multiplicitate 

de relaţii şi organizări. 

Condiţiile pe care elevul trebuie să le folosească pentru 

ca învăţarea conceptuală să nu fie compromisă sunt cuprinse în 

următoarele componente ale modelului: 

 Activitatea de elaborare de către elev a propriului său 

răspuns la întrebările pe care şi le pune. Aceasta este o 

activitate care decurge din confruntarea informaţiilor noi 

şi concepţiile sale ce se află chiar în procesul de cunoaş-

tere; ceea ce include analiza. 

 Procesul de cunoaştere cere timp şi efort pentru ca elevul 

să se  informeze în raport cu problema cercetată. 
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 Elaborarea răspunsului de către elev nu se înscrie nici-

odată automat în linia cunoştinţelor anterioare; acestea 

sunt adesea un obstacol, fiind necesară o transformare a 

reţelei conceptuale. 

 Învăţarea conceptelor presupune din partea elevului exer-

sarea unui control asupra proceselor intelectuale im-

plicate în ea: reorganizarea informaţiei, îmbinarea an-

samblului parametrilor precedenţi ai informaţiilor pentru 

a constitui un nou sistem de cunoştinţe, identificarea 

asemănărilor şi deosebirilor dintre vechile şi noile 

cunoştinţe şi rezolvarea contradicţiilor dintre ele. 

 Învăţarea cere anumite abilităţi, trecînd în mod obiectiv 

printr-o serie de etape succesive. 

O astfel de perspectivă a dezvoltării intelectuale prin în-

văţarea şcolară ne determină să punem accentul pe un alt model 

de funcţionare a intelectului elevului. Se are în vedere poziţia 

conceptuală de care se va servi pentru a decodifica noi date 

ale informaţiilor şi cunoştinţelor receptate. 

Sub aspect teoretic, formularea scopurilor educaţiei inte-

lectuale este legată de modurile abordării relaţiei dintre struc-

turile psihice cognitive ale dezvoltării intelectului copilului şi 

tentativele experimentale ale acestora. 

Pentru a realiza cu succes educaţia intelectuală este 

necesar să respectăm câteva principii. 

Principiile educaţiei intelectuale evidenţiază aspectele 

esenţiale care reglementează activitatea de formare-dezvoltare 

a personalităţii prin valorile ştiinţei, valabile în orice situaţie de 

proiectare, realizare şi dezvoltare a obiectivelor, conţinuturilor 

şi metodologiilor specifice, asumate într-un context pedagogic 

determinant. În această perspectivă principiile generale ale 

educaţiei intelectuale intervin în mod analogic cu cele avansate 

ca imperative axiomatice în cazul educaţii morale. Astfel, pot fi 

evidenţiate principiile generale  ale educaţiei intelectuale: 
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1. Principiul corespondenţei pedagogice dintre conştiinţa 

teoretică intelectuală/ştiinţifică şi conştiinţa intelectuală 

ştiinţifică practică. 

2. Principiul valorificării resurselor şi a disponibilităţilor 

intelectuale pozitive ale personalităţii umane în vederea 

compensării, corectării şi eliminării celor negative. 

3. Principiul unităţii şi al continuităţii axiologice între toate 

formele de proiectare şi de realizare a educaţiei intelectuale. 

4. Principiul diferenţierii educaţiei intelectuale în funcţie de 

determinările sale particulare şi individuale. 

În diferite contexte şi situaţii de acţiune, proprii domeniului 

de referinţă, intervin unele principii specifice educaţiei 

intelectuale subordonate celor generale, avînd o coloratură şi o 

dinamică aparte, ceea ce impune nu numai prezentarea dar şi 

comentarea lor într-o variantă sintetică, rezumativă. Acestea sunt: 

a) principiul unităţii şi diversităţii educaţiei intelec-

tuale; 

b) principiul ponderii educaţiei intelectuale în raport 

cu toate celelalte conţinuturi generale ale educaţiei; 

c) principiul corelaţiei dintre nivelul cultural al educa-

ţiei intelectuale şi necesităţile pedagogice proprii 

fiecărei vîrste psihologice şi şcolare; 

d) principiul valorificării permanente a cunoştinţelor 

empirice. 

Principiile educaţiei intelectuale indică regularitatea nor-

mativă a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii uma-

ne, proiectată şi realizată prin ştiinţa şi pentru ştiinţa 10, 11. 
 

Metodologia educaţiei intelectuale 

Conţinutul şi metodologia educaţiei intelectuale reflectă 

dimensiunea generală şi specifică a obiectivelor asumate, care 

pot fi operaţionalizate în funcţie de condiţiile concrete ale 

fiecărui domeniu al cunoaşterii ştiinţifice (discipline de 

învăţămînt şi ale fiecărei etape de vîrstă psihologică şi socială. 
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Conţinutul educaţiei intelectuale concentrează resursele 

de formare-dezvoltare a personalităţii prin ştiinţa şi pentru 

ştiinţa, realizabile, în mod gradat, în raport cu evoluţiile 

funcţional-structurale ale gîndirii: 

 o educaţie intelectuală concretă (în învăţămîntul 

primar); 

 o educaţie intelectuală abstractă (în învăţămîntul 

gimnazial şi liceal); 

 o educaţie intelectuală spiritualizată şi profesionistă 

(în învăţămîntul superior). 

Metodologia educaţiei intelectuale respectă particulari-

tăţile fiecărei vîrste psihologice şi sociale (şcolară, profesională 

..,. etc.) care solicită strategii pedagogice angajate special 

pentru adaptarea interesului cognitiv la un obiect real, reflectat 

prin diferite sisteme şi circuite valorice ca strategii ale culturii 

intelectuale. Metodele şi procedeele educaţiei intelectuale for-

mează nu numai achiziţii de cunoştinţe, ci în primul rînd, obiş-

nuinţe ale gîndirii sănătoase, exprimate ca atitudini superioare 

care dezvoltă efectiv dorinţa de a şti întotdeauna mai mult şi 

mai bine. 

Metodologia educaţiei intelectuale include mai multe 

strategii: 

a) experienţa personală de cunoaştere a copilului şi 

adolescentului  datorată călătoriilor, excursiilor, lec-

ţiilor în natură; 

b) instruirea ocazională prilejuită de procesul de ob-

servare a naturii, de reîmprospătarea informaţiilor şi 

cunoştinţelor prin intermediul muzeelor sau mass-

media; 

c) instruirea şcolară sistematică cu îndrumare 

euristică din partea profesorului şi prin modalităţi 

de activitate independentă, creativă şi de investigare 

critică; 
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d) instruire complementară în contextul educaţiei non-

formale în cadrul instituţiilor de creaţie a copiilor şi 

elevilor, taberelor şcolare; 

e) autoinstruirea în baza unor stiluri eficiente de învăţare. 

Unele din strategiile enumerate pot fi modificate. În pri-

mul rînd, referitor la instruirea şcolară sistematică şi în al doi-

lea rînd, în legătură cu sprijinirea activităţii personale de învă-

ţare a elevilor. Amîndouă preiau problema dezvoltării şi edu-

cării intelectuale a elevilor dotaţi genetic şi psihic şi a elevilor 

care învaţă lent. Un elev dotat poate fi distins de colegii săi 

prin: 

a) calitatea informaţiilor şi cunoştinţelor; 

b) înţelegerea rapidă a problemelor; 

c) cultura lingvistică (fond de cuvinte şi expresivitate 

sintactică şi emoţională); 

d) tendinţa de a învăţa prin formularea frecventă de 

întrebări; 

e) exprimarea unor păreri critice; 

f) sinteză creativă de informaţie a cunoştinţelor. 

Un elev care învaţă lent se face observat printr-un com-

portament caracteristic: 

a) vocabular limitat; 

b) stabileşte cu greutate asociaţii între idei sau termeni; 

c) realizează cu dificultate generalizări; 

d) manifestă interes sporit pentru ceea ce este concret 

şi practic; 

e) îi este greu să gîndească în mod critic; 

f) este adesea satisfăcut de răspunsurile sale superficiale; 

g) uită repede; 

h) este foarte sensibil la sugestiile altora. 

Un proces identic de instruire pentru toţi nu este eficient. 

Diferenţierea educaţiei intelectuale comportă anumite faze: una 

de identificare generală a acestor categorii de elevi şi alta, de 

profunzime, cu programe nonstandardizate de instruire şi 
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dezvoltare intelectuală performantă, pentru cei apţi de reuşite 

superioare, creativ-productive în învăţare, cît şi pentru cei care 

pot să participe activ la o situaţie de învăţare, prin care să-şi 

îmbunătăţească procesul de gîndire, în limitele inteligenţei lor, 

să înregistreze un oarecare succes şcolar.  
 

Formarea creativităţii 

Fenomenul creativităţii este abordat atît din punctul de 

vedere al structurii sale, al factorilor care îl condiţionează, cît şi 

al tipurilor şi formelor de creativitate. Una din problemele 

centrale ale cercetărilor psihopedagogice din ultimii ani este 

cea de dezvoltare a creativităţii. Studiile consacrate acestui 

fenomen sunt numeroase, însă nu s-a ajuns la un consens în 

definirea conceptului de creativitate. Pe fondul acestei 

diversităţi de opinii se pot delimita 3 direcţii în abordarea şi 

analiza fenomenului vizat: 

 din perspectiva produsului creat; 

 din perspectiva procesului de creaţie; 

 din perspectiva personalităţii creatoare. 

Produsul creat desemnează rezultatul procesului de 

creaţie. El se concretizează fie în ceva material, fie în ceva 

spiritual. Un produs poate avea valoare de noutate şi unicitate 

în raport cu societatea sau doar în raport cu individul care l-a 

creat. Pentru ca acest produs să poată fi apreciat creativ trebuie 

să incumbe doi parametri: originalitate şi utilitate socială. 

Criteriile de apreciere a originalităţii unui produs au fost 

descrie de W. Guifford.  Acestea sunt: 

1) un produs este cu atît mai original cu cît el este mai 

rar în populaţia considerată; 

2) un produs este cu atît mai original cu cît el este mai 

ingenios; 

3) un produs este cu atît mai original cu cît el este mai 

asociat cu elemente de cunoştinţe sau date de expe-

rienţă mai îndepărtate. 



 102 

Utilitatea sau eficienţa produsului este parametrul care 

impune acestuia o finalitate practică. Un produs al creaţiei 

trebuie să răspundă unei nevoi umane, să fie aplicat în folosul 

omului. 

Ocupîndu-se de procesul creaţiei psihologii consideră 

că el parcurge mai multe etape, şi anume: prepararea, 

incubaţia, iluminarea şi verificarea. 

Evident că din punct de vedere pedagogic ne interesează 

mai mult creativitatea din perspectiva personalităţii, ca atribut 

fundamental al acesteia. Opiniile specialiştilor din domeniul 

ştiinţelor educaţiei redau esenţa ei: creativitatea este o di-

mensiune psihologică care angajează întreagă personalitate. Ea 

este proprie, tuturor copiilor, dar se manifestă diferit de la unul 

la altul. 

Abraham A. Moles defineşte noţiunea de creativitatea 

ca fiind o capacitate generală a psihicului uman ce constă într-

o rearanjare a elementelor cîmpului de conştiinţă pentru a 

descoperi soluţii originale solicitărilor externe apud. 43. 

Pentru a întra în esenţa acestui proces se impune de a 

cunoaşte factorii creativităţii. Literatura de specialitate eluci-

dează două categorii de factori: psihici / subiectivi, sociali / 

obiectivi.  

Cei psihici sunt împărţiţi încă în 3 grupe: intelectuali, 

aptitudinali şi nonintelectuali. 

Referitor la factorii intelectuali se subliniază şi rolul unor 

calităţi cum ar fi: fluiditatea, flexibilitatea, caracterul 

divergent, originalitatea, imaginaţia creatoare. 

Din categoria factorilor aptitudinali fac parte: inteligenţa 

şi aptitudinile speciale. 

Din categoria celor nonintelectuali fac parte: factorii 

motivaţionali, atitudinali, temperamentali şi caracteriali 9; 

18; 24; 26; 32; 41; 43. 

Creativitatea este influenţată şi de factori sociali. Se are 

în vedere condiţiile economico-sociale şi contextul psihosocial 
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în care este integrată personalitatea umană. Rolul acestora este 

acela că generînd noi probleme şi semne de întrebare să acti-

veze imaginaţia şi creativitatea. 

 

Activităţi practice independente  

 Elaboraţi o fişă de monitorizare a activităţii dvs. 

intelectule în care veţi face însemnări privind procesul 

de pregătire a temelor. 

 Meditaţi asupra faptului cum faceţi notiţele de reper. 

Comparaţi cu munca dvs. asupra unui referat, eseu, 

comentariu literar, proiect etc. 

 Structuraţi acţiunile pe care le realizaţi atunci cînd 

rezolvaţi o problemă. 

 Întocmiţi o agendă în care veţi trece performanţele 

intelectuale obţinute în procesul studiilor la şcoală/ 

liceu, universitate şi cele obţinute independent (le pu-

teţi înregistra pentru fiecare disciplină de studiu aparte 

sau domeniu de activitate). 

 Descrieţi particularităţile memoriei, gîndurii, limbaju-

lui, imaginaţiei creativităţii dvs. 

 Elaboraţii un plan de acţiuni pentru aprofundarea cu-

noştinţelor în domeniul informaticii, matematicii, 

istoriei etc. / domeniul îl stabiliţi singuri. 

 Meditaţi asupra cunoaşterii umane. 

 Explicaţi esenţa inteligenţei. Argumentaţi. 

 Ce înseamnă adevăr ştiinţific? 

 Percepeţi uşor esenţa fenomenelor sociale? 

 Elaboraţi teste, chestionare, modele, scheme, schiţe, 

care v-ar dezvolta cogniţia şi metacogniţia. 

 Elaboraţi un regim care v-ar optimiza activitatea 

intelectuală. 
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2.4. Educaţia şi autoeducaţia estetică 
 

U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  
 

Conceptele de estetică şi educaţia estetică. Conceptul 

de estetică îşi are origine în limba greacă: aistheticos, 

aisthetikos – percepţie, senzaţie ceea ce se referă la sensibil. 

Concomitent cu apariţia esteticii, în secolul al XVIII-lea, 

filosofii au început a folosi termenul de aisthetikos. Aspectele 

estetice, frumoase, plăcute, sensibile, sublime se regăsesc în 

artă, natură, dar şi în viaţa socială. 

Estetica este ştiinţa despre frumos, ea studiază legile şi 

categoriile frumosului. 

Arta, ca o componentă esenţială a esteticii, exprimă rea-

litatea sub formă de imagini artistice, fiind o exprimare con-

cret-senzorială tipică a creaţiei estetice, care are nuanţe şi lim-

baje specifice fiecărei ramuri ale ei: pictură, gravură, sculptură, 

muzică, literatură, cinematografie, teatru, desen, dans. 

Design-ul şi estetică industrială exprimă îmbinarea utilu-

lui, performanţelor şi funcţionalităţii, cu plăcutul, sensibilul, 

frumosul în crearea produselor materiale.  

Calităţile estetice ale personalităţii nu sunt un dar înnăs-

cut. Omul se naşte cu un potenţial aptitudinal estetic numai de 

natură anatomo-fiziologică, de exemplu cu un văz şi auz fin, 

fineţe în deosebirea culorilor (simţ cromatic), care mai apoi 

necesită dezvoltare. 

Calităţile estetice ale omului necesită dezvoltare, mode-

lare, de aici necesitatea obiectivă a educaţiei estetice. 

Educaţia estetică este o componentă a educaţiei integrale 

ce urmăreşte modelarea specifică a personalităţii prin formarea 

calităţilor estetice în baza valorilor estetice, ale frumosului din 

toate sferele vieţii umane. 

Educaţia artistică este componenta de bază a educaţiei 

estetice care urmăreşte formarea calităţilor estetice ale perso-

nalităţii prin intermediul artei. 
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Categoriile esteticii şi a educaţiei estetice reprezintă 

concepte abstracte şi esenţiale care cuprind atît elemente este-

tice cognitive, exprimate prin imagini artistice tipice, cum sunt 

frumosul, sublimul, eroicul, maiestuosul, comicul, tragicul, 

grotescul, urîtul, cît şi elemente estetice afective, cum sunt con-

vingerile şi sentimentele estetice. 

Frumosul şi urîtul sunt categoriile fundamentale ale esteticii. 

Frumosul exprimă ceea ce ne place, ne dă satisfacţie, ne 

bucură în cadrul trăirilor afective şi a actului intelectual de 

cunoaştere, aceasta datorită armoniei, aspectelor încântătoare, 

fermecătoare ale formelor, liniilor, culorilor, luminii, sunetelor, 

cuvintelor, mişcărilor, materialelor şi a altor mijloace de ex-

primare în artă, viaţa socială sau natură. 

Urîtul exprima tot ceea ce este opus frumosului: ce nu ne 

place, ce nu ne dă satisfacţie, ce ne face să suferim. 

Perceperea frumosului sau urîtului are elemente de su-

biectivitate din cauza individualităţii gustului fiecăruia, deter-

minată într-o măsură mare importantă de educaţie. Este de 

reţinut faptul că, admitînd o anumită subiectivitate, trebuie să 

admitem o anumită obiectivitate în existenţa frumosului sau 

urîtului, în sensul că există elementele de frumos sau urît în 

sine apreciate astfel de majoritatea oamenilor, desigur şi sub 

impactul educaţiei la general şi al educaţiei estetice, în special.  

Astfel, operele marilor scriitori, sculptori, pictori, muzi-

cieni, ca şi comportamentul civilizat sunt apreciate de majori-

tatea oamenilor, ca frumoase, după cum comportamentul 

necivilizat, vulgar şi kitsch-ul sunt apreciate de majoritatea 

oamenilor ca produse estetice urîte. La aprecierea estetică, intra 

în acţiune şi nuanţarea sau gradele de comparaţie. Se poate 

vorbi de produse, estetice foarte frumoase/urîte, mai frumoase/ 

urîte, frumoase/urîte. 
 

Categoriile educaţiei estetice 
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Sunt concepte care fundamentează şi orientează obiecti-

vele şi conţinutul întregului proces de modelare estetică a 

omului cele mai importante fiind: 

 idealul estetic; 

 simţul estetic; 

 gustul estetic; 

 spiritul de creaţie estetică. 

Idealul estetic este categoria care exprimă modelul (proto-

tipul) estetic spre care năzuieşte, aspiră să-l cultive şi să-l fina-

lizeze un artist, un individ şi o comunitate umană în concordantă 

cu cultura şi spiritualitatea generală şi specifică unei epoci, 

orientată de anumite concepţii filosofice, etice, juridice, estetice. 

Idealul estetic se intercondiţionează cu idealul social, cul-

tural, etic, juridic sau profesional al epocii. 

Idealul estetic, în corelaţie cu celelalte idealuri, este un 

criteriu de apreciere a valorilor estetice. Idealul estetic, compo-

nentă importantă al idealului educaţiei integrale, urmăreşte să 

formeze homo aestheticos. 

 Simţul estetic este categoria care exprimă calitatea şi 

capacitatea omului de-a percepe şi trăi frumosul, ca o ati-

tudine şi modalitate de comportament estetice, determinate de 

forţele senzoriale – văzul cu fineţea lui privind culorile, 

formele, auzul cu fineţea lui privind (formele) sunetele, 

tonalităţile, elementele melodioase, pipăitul cu fineţea lui 

privind formele, materialele; în acest context se vorbeşte de 

bunul – simţ ca o calitate de a percepe şi trăi ceea ce este 

frumos. 

 Gustul estetic este categoria care exprimă calitatea 

şi capacitatea omului de a iubi şi aprecia frumosul sub 

raport cognitiv, afectiv şi comportamental, fapt ce determină 
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satisfacţia în faţa frumosului şi insatisfacţia în faţa urîtului. 

Gustul estetic se află sub influenţa socialului, al educaţiei, 

culturii şi esteticii epocii, fiind valabilă zicala: „Ce-i frumos 

place la toţi”, cît sub influenţa individualului, al aptitudinilor şi 

talentului fiecărei persoane, care-şi pune o amprentă estetică 

asupra aprecierii şi dragostei faţă de frumos, faţă de modul de 

exprimare al frumosului, fiind valabilă zicală: „Nu-i frumos ce 

e frumos, e frumos ce-mi place mie”. 

Această categorie îşi are formularea proprie: bunul-gust, 

care exprimă calitatea omului de a iubi şi aprecia, ceea ce în-

seamnă cu adevărat creaţie şi valoare estetică. 

Spiritul de creaţie estetică este categoria care exprimă 

capacitatea şi abilitatea de a imagina şi crea frumosul. 

Educaţia, în general, şi educaţia estetică, în special, tre-

buie să treacă accentul de pe ipostaza reproductivă a învăţă-

mîntului, pe ipostaza formării culturii potenţialului creator al 

personalităţii. O asemenea educaţie vă dezvolta calităţile crea-

tive ale tineretului atât în planul creaţiei tehnico-ştiinţifice, cît 

şi în cel al creaţiei estetice, literar-artistice, a design-ului 11. 

În şcoala noastră de toate gradele există numeroşi tineri 

cu un valoros potenţial creativ. El trebuie depistat şi dinamizat 

în vederea dezvoltării aptitudinilor şi talentului, atât în planul 

creaţiei tehnico-ştiinţifice şi a altor domenii, cît şi în cel al 

creaţiei estetice. 
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Obiectivele estetice 

Interiorizarea categoriilor estetice şi ale educaţiei în pro-

cesul modelării estetice a personalităţii şi realizarea idealului 

estetic implică îndeplinirea unor sarcini, a unor aspiraţii, cu alte 

cuvinte a unui sistem de obiective estetice, printre care 

evidenţiem: 

 însuşirea valorilor estetice şi educarea capacităţii de a 

percepe, înţelege şi aprecia frumosul, deosebindu-l de 

opusul său – urâtul; 

 educarea convingerilor şi sentimentelor estetice, a simţu-

lui, gustului şi dragostei faţă de frumos, manifestînd ten-

dinţa de respingere a urâtului.  

 

Conţinuturile educaţiei estetice  

Obiectivele educaţiei estetice determină valorile care al-

cătuiesc conţinutul educaţiei estetice, concretizat în conţinutul 

unor obiecte de studiu din planurile de învăţămînt, cum sunt: 

literatura, desenul,  muzica, istoria, educaţia tehnologică etc., 

precum şi a unor activităţii extracurriculare de familiarizare cu 

arta, religia, cultura neamului, natura. 

Conţinutul educaţiei estetice cuprinde următoarele: 

 Valorile estetice din operele literar-artistice, de critică 

literar-artistică; 

 Limbajele şi modalităţile de exprimare ale artelor, 

literaturii, arhitecturii şi  ale altor domenii care operează 

cu valori estetice; 

 Sistemul de informaţii estetice privind genurile şi 

stilurile operelor de artă şi a autorilor de creaţie estetică; 

 Convingerile şi sentimentele estetice, simţul şi gustul 

estetic incluse în operele artistice, de istorie a artei şi 

critica estetică; 

 Priceperile şi deprinderile de promovare şi creaţie estetică; 
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 Valorile estetice, convingerile şi sentimentele estetice, pri-

ceperile şi deprinderile incluse în activităţile extradi-

dactice, realizate prin cercurile literar-artistice, frecven-

tarea muzeelor şi expoziţiilor de creaţie artistică; drume-

ţiile, vizitele şi excursiile la monumentele istorice, cultu-

ral-artistice şi ieşirile în natura, contactele cu mass-media; 

 Valorile estetice cuprinse în cadrul design-ului industrial 

şi celui comercial. 

 

Sursele şi mijloacele educaţiei estetice 
 

Frumosul se găseşte, în variate surse, printre care men-

ţionăm: 

a) frumosul din procesul de învăţămînt cuprins în conţinutul 

disciplinelor de învăţămînt cum sunt: limba şi literatura 

română şi universală, desenul, istoria şi geografia, unele 

discipline tehnice, precum şi în unele activităţii didactice 

cum ar fi: lucrările de atelier, proiectele etc.; 

b) frumosul din natură: frumosul integrat în specificul relie-

fului: munţilor, pădurilor, apelor, recoltelor, parcurilor; 

c) frumosul din mediul social: frumosul integrat la nivelul 

vestimentaţiei, frumosul din modă, frumosul din relaţiile 

interumane şi comportare civilizată; frumosul stradal şi 

din arhitectură; frumosul din mijloacele de transport; 

frumosul din cadrul locuinţei. 

d) frumosul din arte: pictură, gravură, sculptură, muzică, 

dans, literatură, teatru etc. Aceasta având ponderea cea 

mai mare în educaţia estetică. 

e) frumosul din activităţile extradidactice, cum sunt: cer-

curile de creaţie literar-artistică şi tehnico-ştiinţifică, sera-

tele literar-artistice, serile de dans, expoziţiile de creaţie 

ale tineretului. 

f) frumosul din activitatea profesională din producţia spiri-

tuală şi materială prezent prin ceea ce denumim religie, 
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cultură; design, care îmbină spiritualul cu material, utilul 

cu plăcutul. 

Principiile generale ale educaţiei estetice indică regu-

laritatea  normativă a acţiuni de receptare, reevaluare şi creare a  

frumosului artistic, social, natural. Ele orientează acţiunile 

educative, care concentrează esenţa educaţiei cu experienţa 

pozitivă acumulată în domeniul culturii estetice, reflectate la 

nivelul unor teze generale cu valoare teoretică şi practică: 

 Principiul deschiderii educaţiei estetice spre toate 

sursele şi resursele de frumos existente în artă, 

societate, natură care vizează perfecţionarea continuă a 

activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane în 

termeni de proces şi de produs estetic. 

 Principiul interdependenţei dintre receptarea 

estetică, evaluarea  estetică şi creaţia estetică, 

realizabilă la nivelul artei, societăţii şi a naturii, care 

vizează perfecţionarea continuă a activităţii de formare-

dezvoltare a personalităţii umane. 

 Principiul înţelegerii unitare şi contextuale a rapor-

turilor existente între conţinutul şi forma „obiectelor” 

estetice din artă, societate, natură, care vizează for-

marea-dezvoltarea personalităţii umane. 

 Principiul modelării estetice a personalităţii umane 
care vizează perfecţionarea activităţii de formare-dezvol-

tare în sensul integrării valorilor superioare ale creati-

vităţii inovatoare şi emergente integrate deplin la nivel 

atitudinal, în plan afectiv, motivaţional şi caracterial 

10. 

După cum am menţionat anterior, principiile educaţiei 

estetice au valoarea unor norme din categoria imperativelor 

axiomatice valabile şi în cazul celorlalte conţinuturi generale al 

educaţiei. Acestea pot fi plasate la baza unor strategii 

educative, după cum urmează: 
 

Strategii posibile în educaţia estetică 
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1. Strategia axată pe valorificarea conştiinţei estetice 

teoretice şi conştiinţei estetice practice, aici vom aplica 

metode de informare şi exersare. 

2. Strategia valorificării resurselor şi a disponibilităţilor 

estetice pozitive existente la nivelul fiecărei persoane 

umane în vederea facilitării procesului de integrare 

şcolară, profesională şi socială. 

3. Strategia valorificării tuturor formelor de  educaţie/instrui-

re (formală, nonformală, informală). 

4. Strategia diferenţierii educaţiei estetice în funcţie de 

determinările sale particulare (vârstă, treaptă şcolară, 

discipline şcolare/universitare;  mediu şcolar/extraşcolar; 

context educaţional) şi individual (structura aptitudinală şi 

atitudinală a fiecărei personalităţi) 
 

Educaţia estetică angajează şi alte strategii, forme şi con-

ţinuturi specifice, care pot fi receptate, evaluate şi dezvoltate 

creator la nivelul societăţii – design specific relaţiilor comunitare 

de tip: 

 cultural; 

 civic; 

 pedagogic; 

 religios. 

Metodologia specifică educaţiei estetice. Valorificarea 

resurselor formative ale procesului de învăţămînt proiectate, 

realizate şi dezvoltate în cadrul unor discipline şcolare/univer-

sitare, în mod direct: 

 literatură, filosofie, ştiinţe socioumane, muzică arte 

plastice; 

sau indirect: 

 matematică, fizică, biologie, chimice, astronomie etc.   
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O situaţie aparte este cea existentă în cazul unor discip-

line care preiau nu numai numele  ci şi problematica unor  

conţinuturi şi dimensiuni generale ale educaţiei ca de exemplu: 

 educaţia tehnologică; 

 educaţia psihofizică. 

Interdependenţa lor cu disciplinele plasate în afara sferei 

conţinuturilor specifice educaţiei estetice, conferă formelor şi 

metodelor selectate şi aplicate pentru receptarea, trăirea şi 

crearea frumosului presupune o mare varietate şi flexibilitate 

ale modalităţilor de educaţie. Acestea pot fi: 

 cercuri şi cluburi artistice; 

 excursii tematice; 

 vizionări de spectacole, filme, concerte, expoziţii etc.; 

 întîlniri cu scriitori, artişti plastici, muzicieni etc.;  

 vizionarea emisiunilor TV; 

 organizarea-desfăşurarea seratelor festive, spectaco-

lelor, concursurilor etc.  

În funcţie de situaţiile evocate pot fi evidenţiate mai 

multe metode şi tehnici de valorificare a educaţiei estetice în 

mediul şcolar şi extraşcolar pentru receptarea trăirea şi crearea 

frumosului din artă, natură şi societate. Metodele aplicate în 

educaţia estetică sunt variate: 

 lectură dirijată, explicativă; 

 naraţiunea 

 introspecţia 

 observarea 

 studiul de caz 

 descoperirea 

 exerciţiul 

 jocul didactic 
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 dramatizarea 

 studiul documentelor 

 instruirea programată etc. 

Conţinutul şi metodologia educaţiei estetice  solicită o 

abordare sistematică a activităţii de formare-dezvoltare a perso-

nalităţii, modelată dintr-o perspectivă psihologică şi socială. 

Conţinutul educaţiei estetice reflectă funcţionalitatea 

pedagogică  a obiectivelor generale şi specifice ale activităţii de 

formare-dezvoltare a personalităţii prin intermediul valorilor 

„frumosului” existente la nivelul artei prin studierea şi cu-

noaşterea: 

 literaturii; 

 muzicii; 

 picturii; 

 sculpturii; 

 arhitecturii; 

 teatrului;  

 cinematografiei. 

 

În cadrul societăţii importanţă mare are în educaţia este-

tică: 

 organizarea unor structurii sociale de promovare a 

frumosului; 

 iniţierea relaţiilor, comportamentelor interumane 

armonioase; 

 „design-industrial”; 

 „design” specific tehnologiei informatizate etc. 

Prin intermediul naturii este necesar să valorificăm: 

 exemplul formelor de relief, armonie şi  echilibrul 

unor fenomene naturale; 
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 spectacolul şi regia estetica a unor fenomene 

naturale. 
 

Metodologia educaţiei estetice valorifică resursele 

existente în mediul şcolar şi extraşcolar, prin: 

a) discipline şcolare 

care contribuie, 

în mod indirect, 

la realizarea 

obiectivelor 

educaţiei estetice 
prin ordinea şi 

regularitatea 

definitorie pentru 

conţinutul lor: 

- matematică 

- fizică 

- biologie 

- chimie 

- informatică 

 

b) discipline şcolare 

care contribuie în 

mod direct, la 

realizarea 

obiectivelor 

educaţiei estetice 
prin specificul 

conţinuturilor lor: 

- literatură, muzică 

- arta plastică 

- ştiinţe socio-umane 

- educaţie estetică 

- educaţie 

tehnologică 

c) activităţi nonfor-

male/extradidac-

tice şi extraşcola-

re cu conţinut pri-

oritar estetic: 

- cercuri şi cluburi 

artistice şi sportive 

- serate. festive 

- concursuri 

- excursii 

- şcolare tematice 

- vizionări de 

spectacole, 

filme... 

- expoziţii 

- înscenarea 

spectacolelor 

Metodologia educaţiei estetice, operabilă în condiţiile 

societăţii contemporane, trebuie raportată şi la numeroasele 

influenţe informaţionale provenite din cîmpul psihosocial al 

mediului înconjurător: 

 strada; 

 cartierul; 

 familia; 

 grupul de prieteni; 

 locul de muncă; 

 mass-media în general; 

 sistemele de televiziune prin cablu. 

Aceste influenţe, multiplicate de progresul tehnologic al 

mass-mediei, întreţin un risc apreciabil la nivelul formării-
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dezvoltării personalităţii: înstrăinarea sau falsificarea valorilor 

prin perpetuarea unor fenomene de kitsch, produse din eco-

nomia de consum care poate altera orice formă de artă şi de 

sensibilitate estetică. 

Metodologia educaţiei estetice responsabilizează astfel 

mijloacele instituţionale ale instruirii formale şi nonformale, 

centrîndu-le asupra acelor elemente caracteristice frumosului 

din artă, societate, natură care asigură stabilitatea şi autoperfec-

ţionarea individului la nivel de receptivitate-evaluare-creaţie 

estetică. 
 

Condiţiile educaţiei estetice 

Educaţia estetică necesită îndeplinirea unor cerinţe, 

printre care precizăm următoarea: folosirea în educaţia estetică 

a celor mai valoroase creaţii estetice din cele mai variate surse 

de frumos, care au fost omologate estetic şi trecute în 

patrimoniul estetic; prezentarea lor în cadrul educaţiei estetice, 

în strînsă legătură cu mijloacele şi  modalitatea de exprimare 

estetică prin: 

 sunet; 

 culoare; 

 formă;  

 stil; 

 materiale ş.a. 

Pentru asigurarea înţelegerii semnificaţilor şi valorilor 

creaţiei estetice, a frumosului; realizarea educaţiei estetice prin 

contactul mijlocit cu creaţia estetică, cu valorile estetice, cu 

frumosul. Pentru a se forma înţelegerea şi trăirea estetică, sim-

ţul şi gustul pentru frumos; crearea condiţiilor şi asigurarea 

mijloacelor materiale şi didactice pentru promovarea frumo-

sului şi dinamizarea spiritului de creaţie estetică, în limita 

posibilităţilor materiale şi financiare este binevenită moderni-

zarea mijloacelor de creaţie estetică, aşa cum este creaţia 

estetică asistată de calculator. Dinamizarea responsabilităţii, a 
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spiritului critic şi de iniţiativă creatoare la realizarea design-

ului cu privire la ţinuta vestimentară, la modă şi comportare, ca 

şi la activitatea social-utilă; realizarea unei educaţii estetice de 

masă, care să formeze calităţile fiecărui membru al 

colectivităţii umane în spiritul idealului estetic, al valorilor 

estetice generale, precum şi a celor specifice epocii în care 

trăim; educaţia estetică trebuie să evite neagreabilul, produsele 

artistice, de prost gust,  kitsh-urile şi amoralul în relaţiile 

umane 2; 7; 8; 25; 37. 

Educaţia estetică îl face pe om mai corect, mai bun, mai 

frumos. Educaţia  estetică, îndeosebi cea specifică anumitor arte, 

poate avea chiar un efect terapeutic, aşa cum este meloterapia. 

În condiţiile progresului ştiinţifico-tehnic, al tehnolo-

gizării şi retehnlogizării, al informatizării relativ intense a tutu-

ror domeniilor vieţii sociale, umanizarea omului prin frumos, 

prin educaţia estetică reprezintă o necesitate vitală. 
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Act

ivităţi practice independente  

 

 Cum înţelegeţi Frumosul? Explicaţi esenţa acestei 

valori şi identificaţi aspectele vieţii în care putem 

observa frumosul. 

 Explicaţi interrelaţia dintre Bine, Frumos, Adevăr şi 

Sacru. 

 Elaboraţi un proiect de autoeducaţie estetică şi contu-

raţi strategia de autoformare care v-ar cultiva gustul 

estetic. 

 Identificaţi şi caracterizaţi genurile şi speciile artelor: 

plastice, muzicale, literare etc. 

 Elaboraţi o agendă în care veţi înregistra filmele, 

spectacole, expoziţiile etc. vizionate care v-au 

impresionat. 

 Meditaţi şi scoateţi în evidenţă: 

 trăsăturile dvs. de personalitate pe care le conside-

raţi frumoase; 

 trăsăturile dvs. fizice / ce ţin de constituţia psihofi-

zică pe care le consideraţi frumoase; 

 stabiliţi trăsăturile fizice şi de personalitate pe care 

le consideraţi urîte; 

 identificaţi faptele dvs. frumoase şi urîte; 

 caracterizaţi stilul vestimentar pe care îl preferaţi; 

 metodele şi procedeele pe care le puteţi folosi în 

autoeducaţia dvs. estetică. Argumentaţi fiecare 

aspect şi strategia de comportare pe care aţi adoptat-

o. 

 

 Elaboraţi un model estetic de autoeducaţie, care 

ar conţine scopul, obiectivele, strategia/metode, 

procedee; principii de conduită. 

 Scrieţi un eseu filosofic cu genericul Frumosul şi 

existenţa omului. 

 Testaţi-vă aptitudinile dvs. şi încercaţi forţele 

proprii în variate activităţi: scrieţi versuri; 

desenaţi/pictaţi; declamaţi poezii; faceţi sport; 

brodaţi/modelaţi etc. 

 Identificaţi componentele culturii vestimentare şi 

gîndiţi-vă ce trebuie să schimbaţi în chipul dvs; 

argumentaţi. Elaboraţi schiţe. 
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2.5. Formarea integră a personalităţii şi 

managementul imaginii elevului în contextul 

autoeducaţiei 
 

U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  
 

Condiţiile socio-umane şi cele educaţionale în care îşi 

desfăşoară activitatea profesorul-diriginte reclamă abordarea 

unei probleme importante ce asigură eficienţa autoactualizării  

elevului, formarea integră a personalităţii şi imaginii lui. 

O analiză teoretico-praxiologică detaliată a activităţii 

dirigintelui indică momentul-cheie al acesteia: operarea, 

coordonarea şi asigurarea coerenţei dintre formarea imaginii 

elevului, imaginii colectivului clasei, imaginii instituţiei de 

învăţămînt şi a imaginii familiei lui. De fapt, toate fenomenele 

elucidate ţin de managementul imaginii [148]. Sondajele 

realizate pe cîteva eşantioane stratificate (elevi, studenţi, 

profesori-diriginţi şi directori-adjuncţi pentru educaţie) ne-au 

determinat să evidenţiem punctele vulnerabile ale 

managementului clasei de elevi, printre care am identificat şi 

problema vizată. 

Diriginţii şi directorii-adjuncţi responsabili de educaţie 

consideră că pregătirea specială iniţială la facultate este insufi-

cientă (89,4%), iar pregătirea continuă prin intermediul cur-

surilor de reciclare, a seminarelor metodologice, a conferinţelor 

ştiinţifico-practice, trebuie să contribuie la reactualizarea cu-

noştinţelor din domeniul psihopedagogiei şi perfecţionarea 

competenţelor de studiere a personalităţii elevilor, de cultivare 

a grijii acestora pentru imaginea personală. În opinia specia-

liştilor din domeniul teoriei educaţiei, managementul clasei 

include trei direcţii esenţiale: managementul relaţiilor inter-

personale, managementul conţinutului şi managementul 

problemelor disciplinare [4]. 

Reieşind din exigenţele pedagogiei postmoderne, mizele 
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practicii şi experienţei pedagogice, am completat direcţiile no-

minalizate încă cu trei: managementul imaginii, managementul 

organizatoric şi managementul parteneriatului educativ. 

Aplicarea perspectivelor analitice în managementul actu-

lui educativ şi implementarea Algoritmului pedagogic sintetic 

al managementului clasei de elevi ibid. 4, elaborat în procesul 

cercetării într-o viziune sistemică, ne-a oferit posibilitatea să 

determinăm elementele de identificare a imaginii personale ale 

elevului, să stabilim strategiile şi tehnicile de creare şi 

influenţare a ei. În această ordine de idei, vom elucida 

aspectele ce ţin de managementul imaginii în activitatea 

dirigintelui. Aici se cer diferenţiate patru planuri acţionale: 

imaginea elevului, imaginea familiei, imaginea colectivului de 

elevi şi imaginea instituţiei de învăţămînt. 

Conştientizarea legăturilor dintre personalitatea, starea, 

profilul comportamental al elevului şi imaginea lui, percepută 

de opinia publică a semenilor, rudelor, cadrelor didactice, cu-

noscuţilor, impune amplificarea acţiunilor orientate spre forma-

rea şi gestionarea fenomenului în cauză. Acţiunile ce vor fi 

întreprinse de diriginte, elev şi ceilalţi actori educativi trebuie 

să fie realizate prin prisma mecanismului de formare a 

imaginii, care cuprinde următoarele etape: percepţii ↔ repre-

zentări ↔ evaluare ↔ opinii ↔ motivaţie ↔ convingeri ↔ ati-

tudini. După cum observăm, formarea imaginii de sine la elevi 

este un proces constructiv ce implică un ansamblu de elemente 

ale actului atitudinal-volitiv (Allport G.; Anghel P.; Baban A.; 

Ţoca I. etc.) şi a celui social şi relaţional, ce contribuie la con-

solidarea comportamentului individual, care fiind structurat şi 

cizelat de-a lungul timpului, creează imaginea individului. 

Cercetătorii din domeniul vizat consideră că imaginea elevului 

capătă în mentalitatea colectivului de elevi şi pedagogi un 

anumit prestigiu, de care are nevoie fiecare individ pentru a se 

autoafirma [1; 2; 4; 28; 33; 42; 46; 49; 50]. 

În cazul dat observăm că imaginea elevului este strîns le-
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gată de imaginea familiei, clasei de elevi şi instituţiei de 

învăţămînt, ceea ce influenţează în mod direct încrederea în 

propriile forţe, relaţia socială la nivelul elev–familie–şcoală–

comunitate. 

Strategiile de formare a imaginii elevului, pe care tre-

buie să le aplice dirigintele în educaţia acestuia, sunt elaborate 

în baza elementelor de identificare a particularităţilor de 

personalitate a acestuia, după cum urmează: 

 scopurile şi obiectivele individului: reprezintă raţiunea 

formării personalităţii acestuia. Rezultatele obţinute de 

individ cu privire la formarea personalităţii presupun 

transformarea scopului în rezultate practice. 

 resursele intelectuale şi creativitatea sunt definitorii pen-

tru dezvoltarea şi formarea inteligenţei elevului; 

 

 resursele moral-spirituale ale individului reprezintă 

calităţile morale şi spirituale care se manifestă în com-

portamentul elevului; 

 resursele psihofizice ce ţin de particularităţile 

psihologice şi fizice care, prin diverse acţiuni şi 

activităţi, se dezvoltă continuu; 

 trăsăturile de personalitate ce includ particularităţile 

proceselor psihice cognitive, procese volitive, afective, 

trăsăturile de temperament, caracter; 

 cultura conduitei (în familie, şcoală, societate), ce se ma-

nifestă în ţinuta şi comportarea elevului în cadrul societăţii; 

 atitudinea faţă de activitatea de învăţare, care este repre-

zentată prin poziţia de convingere a elevului cu privire la 

activitatea de învăţare; 

 succesul sau insuccesul şcolar, ce contribuie la formarea 

încrederii sau, invers, a neîncrederii în forţele proprii; 

 atitudinea faţă de semeni şi adulţi, ce se manifestă în 

relaţiile interpersonale cu semenii şi adulţii; 

 preocupările şi activităţile ce ţin de timpul liber, care îi 
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oferă elevului posibilităţi de a practica un hobby, a se 

autoperfecţiona în diverse aspecte; 

 performanţele obţinute în diverse domenii (sport, artă 

etc.), care îl ajută pe elev să-şi aleagă viitoarea profesie, 

să posede o anumită autoritate şi credibilitate şi să se 

autodezvolte; 

 climatul moral al familiei şi relaţiile cu părinţii, ce con-

tribuie la formarea unei imagini pozitive de sine şi a 

familiei, consolidînd formarea personalităţii elevului; 

 posibilităţile economice ale familiei, care facilitează edu-

caţia elevului în cazul cînd resursele respective se aplică 

raţional, fără excese; 

 atitudinea elevului faţă de sine, ce se observă prin res-

ponsabilităţile ce şi le asumă şi le realizează individul 

4. 

Analiza elementelor propuse arată cît de profunde şi 

vaste trebuie să fie cunoştinţele şi competenţele dirigintelui în 

domeniul psihopedagogiei şi managementului educaţional. 

Imaginea familiei de asemenea este importantă pentru 

elev şi pentru activitatea educativă. 

Imaginea pozitivă a familiei contribuie la formarea imaginii 

de sine a elevului, îl face mai sigur pe sine, oferindu-i un anumit 

prestigiu, posibilităţi eficiente culturale şi de securitate afectivă. 

Dirigintele poate determina imaginea familiei în baza 

elementelor de identificare selectate în lucrările cercetătorilor: 

Stănciulescu E.[34], Ţoca I.[38], Cuzneţov Larisa [12; 13]  

etc. 

În acest context de reflecţie, elucidăm elementele de 

identificare a particularităţilor familiei elevului, cunoaşterea 

cărora vor contribui la consolidarea imaginii familiei, imaginii 

elevului şi la optimizarea colaborării şcoală – familie. 

În şirul acestor particularităţi se înscriu următoarele: 

 scopurile şi obiectivele familiei, ce vor permite determi-

narea orientării acesteia; 
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 resursele moral-spirituale, ce reprezintă valorile morale 

şi spirituale, credinţele, convingerile familiei ca unitate 

socială ţi actor cu caracter educativ; 

 resursele umane şi structura familiei, care permit să de-

terminăm componenţa ei, capacitatea de a valorifica ro-

lurile familiale şi a stabili particularităţile adaptabilităţii, 

coeziunii familiale şi a posibilităţilor educative; 

 cultura/ethosul pedagogic familial [13], ce îi oferă 

familiei posibilitatea să se manifeste prin sistemul de 

valori obiective şi subiective în educaţia membrilor săi şi 

creşterea tinerei generaţii; 

 climatul moral şi relaţiile interpersonale ale familiei, care 

se pot determina prin forţa exemplului membrilor adulţi şi 

forţa de atragere a copilului, a dorinţei lui de a comunica cu 

părinţii, fraţii, rudele şi de a se afla în anturajul acestora; 

 resursele intelectuale şi creativitatea familiei, ce se 

mani-festă prin cultura membrilor săi şi 

interesele/aspiraţiile cu care trăieşte familia; 

 preocupările şi activităţile ce ţin de timpul liber al mem-

brilor familiei şi se manifestă în organizarea acestuia în 

scop de relaxare, distracţie, odihnă, culturalizare şi dez-

voltare continuă a membrilor săi; 

 posibilităţile/resursele economice ce facilitează 

condiţiile de trai, optimizează creşterea şi educaţia 

copilului, creează un statut social cu anumite 

caracteristici: familie stabilă din punct de vedere 

economic, familie cu posibilităţi economice avansate sau 

familie cu posibilităţi economice modeste/insuficiente; 

 reputaţia familiei ca actor/sistem educativ, care se mani-

festă prin interesul, efortul şi mijloacele aplicate de 

familie în creşterea şi educaţia tinerei generaţii; 

 participarea activă a familiei în parteneriatul educativ, 

ce se realizează prin colaborarea eficientă a acesteia cu 

copilul, şcoala şi alţi actori educativi, care contribuie la 
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formarea personalităţii elevului. 

Observaţiile noastre şi experimentul pedagogic au de-

monstrat faptul că conştientizarea elementelor nominalizate îi 

permite dirigintelui să cunoască mai bine elevul, să implice şi 

să valorifice familia în crearea imaginii acestuia, educaţia lui şi 

să contribuie la consolidarea imaginii familiei, fenomen extrem 

de important pentru formarea personalităţii elevului, a imaginii 

de sine a acestuia şi optimizarea educaţiei familiale 4. 

Cercetările din domeniul sociologiei educaţiei [32¸33¸34] 

şi a managementului imaginii [38, p.157-158] ne orientează 

spre analiza elementelor de identificare ce contribuie la 

formarea şi cristalizarea imaginii instituţiei educaţionale, 

deoarece nici un elev şi nici familia nu sunt indiferenţi de 

nivelul, situaţia, calitatea serviciilor prestate de aceasta.  

Fiecare familie şi, practic, fiecare elev doreşte să frecven-

teze o instituţie de învăţămînt prestigioasă, dar puţini din ei îşi 

dau seama că imaginea instituţiei respective într-o anumită 

măsură depinde şi de ei. 

Anume aici percepem un aspect important al muncii 

dirigintelui în calitate de manager al actului educativ. Eforturile 

dirigintelui trebuiesc concentrate astfel ca elevul să devină 

treptat actor al propriei educaţii, manifestînd grijă şi response-

bilitate pentru formarea şi dirijarea imaginii de sine prin contri-

buirea activă la formarea imaginii familiei, clasei şi a instituţiei 

de învăţămînt. 

În această ordine de idei, precizăm elementele de iden-

tificare ce contribuie la formarea imaginii colectivului clasei 

de elevi, pe care le-am elaborat în baza unor fundamente 

teoretice şi praxiologice. 

Ca repere teoretice ne-au servit legea evoluţiei 

ondulatorii a colectivului de elevi, concepţia cu privire la 

etapele dezvoltării colectivului de elevi, tezele cu privire la 

formarea sintalităţii colectivului de elevi, principiile şi 
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mecanismul managementului imaginii. În calitate de repere 

praxiologice am apelat, în primul rînd, la strategiile şi tehnicile 

de creare a imaginii elaborate de cercetătorii Ţoca I., 

Cuzneţov Larisa, metodele şi procedeele de studiere a 

sintalităţii colectivului de elevi 12; 13; 38 etc. şi perspectivele 

analitice ale actului educativ de noi 4. 

 

În consecinţă, am stabilit următoarele elemente de iden-

tificare a colectivului clasei de elevi, ce contribuie la formarea 

şi cizelarea imaginii acestuia: 

 scopul şi obiectivele clasei desigur că sunt orientate în 

vederea desfăşurării activităţii instructiv-educative. Sco-

pul este subordonat idealului educaţional, iar obiectivele 

derivă din scop. În esenţă, scopul derivă din logica 

funcţionării colectivului de elevi ca unitate socială cu 

caracter educativ. 

 structura şi tipul relaţiilor interpersonale, ce sunt gene-

rate de caracterul şi cultura relaţiilor ce se stabilesc între 

membrii colectivului; de modul în care se distribuie, se 

realizează rolurile în cadrul acestuia şi de interrelaţiile 

substructurilor formale şi informale. 

 etapa de transformare a clasei în colectiv, care este 

determinată de coeziunea membrilor acestuia şi nivelul 

funcţionării lui ca un tot întreg. 

 potenţialul intelectual şi creativ al clasei, ce se manifestă 

în comportamentul elevilor, activităţilor organizate de 

elevi în colaborare cu dirigintele. 

 succesul şi performanţele obţinute la învăţătură, care 

reprezintă un element definitoriu, deoarece clasa de elevi 

de fapt este creată în instituţia de învăţămînt ce are ca 

scop instruirea şi educarea elevilor. 

 disciplina şi cultura conduitei elevilor clasei, ce se mani-

festă în toate acţiunile acestora. 
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 cultura organizaţională, ce include un ansamblu complex 

de manifestări spirituale şi morale concretizate în simbo-

luri, limbaj specific, sistem de valori, sistem de norme 

morale, care orientează şi contribuie la formarea conştiin-

ţei şi comportamentului elevilor. Cultura organizaţională a 

clasei de elevi este determinată de strategia generală 

educativă a instituţiei de învăţămînt, însă în cea mai mare 

măsură depinde de inteligenţa şi competenţa dirigintelui.  

Dacă imaginea clasei de elevi reprezintă de fapt ideea pe 

care şi-a format-o întregul colectiv pedagogic şi cel al elevilor 

despre colectivul concret al clasei, apoi imaginea instituţiei 

educaţionale reprezintă ideea pe care şi-a format-o 

comunitatea sau un segment de populaţie în legătură cu 

receptarea unor informaţii despre serviciile prestate şi 

rezultatele obţinute, ce se materializează în atitudini sau opinii 

în mentalul colectiv, care sunt transmise din generaţie în 

generaţie [38, p.156]. În virtutea acestei afirmaţii, imaginea 

apare ca o componentă a reprezentării sociale, ce se manifestă 

ca un nucleu stabil de valori ştiinţifice, culturale, morale şi 

norme sociale, avînd ca scop for-marea personalităţii umane. 

Este evident că formarea şi consolidarea imaginii institu-

ţiei educaţionale, a imaginii clasei de elevi, imaginea familiei şi 

imaginea elevului sunt nişte verigi care interrelaţionează, 

influenţîndu-se reciproc în aspect pozitiv sau negativ. 

Cristalizarea imaginii persoanei sau a unei instituţii este 

un proces social constructiv de durată, ce implică elemente ale 

actului atitudinal-volitiv, generînd experienţe personale şi 

comportamentale.  

După cum am menţionat anterior, imaginea se exprimă 

sub formă de opinii, viziuni, atitudini, convingeri, credinţe, 

mentalităţi şi simboluri socio-culturale. Ca urmare, imaginea 

instituţiei educaţionale la fel se determină în baza unor criterii, 

reguli şi interpretări, care se structurează de-a lungul timpului, 

modificîndu-se şi îmbogăţindu-se succesiv cu elemente noi, 
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acceptate şi asimilate de comunitate. În acest context, trebuie să 

ţinem cont de faptul că imaginea instituţiei de învăţămînt mai 

depinde şi de sistemul informaţional al comunităţii şi de 

organele superioare de conducere. 

Pentru a stabili calitatea imaginii instituţiei educaţionale 

propunem un ansamblu de elemente de identificare a acesteia: 

scopul instituţiei educaţionale, obiectivele instituţiei educaţio-

nale, structura ei, resursele umane de care dispune şi cultura 

organizaţională [38, p.157]. Scopul instituţiei educaţionale re-

prezintă raţiunea constituirii şi existenţei acesteia, adică 

orientează activitatea ei, ce se obiectivează în parametrii nece-

sari de realizat de întregul proces educaţional. Obiectivele 

transpun în practică scopul instituţiei, operaţionalizînd paşii ce 

trebuie realizaţi prin intermediul activităţilor concrete. 

Structura instituţiei educaţionale include mărimea, resur-

sele umane, numărul nivelurilor ierarhice, numărul structurilor 

funcţionale, complexitatea muncii. Structura instituţiei repre-

zintă concomitent un element de identificare şi o caracteristică 

a imaginii ei. 

Resursele umane ale instituţiei educaţionale includ per-

soanele ce activează în diverse ipostaze de elev, profesor, psi-

holog, manager, personal tehnic etc. De competenţa şi calitatea 

resurselor umane depinde decisiv imaginea instituţiei. 

Cultura organizaţională cuprinde un ansamblu complex 

de factori şi parametri ce determină etica dirijării, conducerii, 

organizării şi evaluării acţiunilor managerilor şcolari. 

Consideraţiile reflectate în acest subcapitol ne-au orientat 

spre următoarele concluzii: 

 Conştientizarea legăturilor dintre starea individului/elevu-

lui, familiei lui, colectivului clasei în care învaţă acesta, a 

instituţiei educaţionale şi imaginea acestora percepută de ei 

înşişi şi opinia publică a determinat strategia studierii 

elementelor de identificare a acesteia la actorii 

nominalizaţi. 
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 Imaginea elevului se află într-o interrelaţie şi interdepen-

denţă cu cea a familiei, clasei, instituţiei de învăţămînt şi 

are o influenţă decisivă asupra formării personalităţii 

acestuia, mai cu seamă asupra formării „eu”-lui propriu şi 

responsabilităţii sociale ale elevului. 

 Imaginea instituţiei educaţionale se constituie din imagi-

nea substructurilor sale şi este foarte importantă, deseori 

devenind mai valoroasă decît bunurile materiale de care 

dispune instituţia, deoarece ea dezvăluie calitatea activi-

tăţii, funcţionarea eficientă şi performantă a acesteia în 

vederea educaţiei tinerei generaţii; 

 Dirigintele reprezintă cadrul didactic ce dirijează actul 

educativ, care rezidă în formarea elevului ca membru al 

colectivului clasei şi al colectivului şcolii, ca exponent şi 

actor al propriei imagini, al imaginii familiei şi a instituţiei 

de învăţămînt pe care o frecventează. 

 Proiectarea activităţii dirigintelui, a strategiilor şi tehnici-

lor educative presupune axarea pe particularităţile mana-

gementului imaginii ca factor decisiv de optimizare a 

actului educativ. 

 Pregătirea dirigintelui în calitate de manager al actului 

educativ atît la nivelul formării iniţiale, cît şi a celei 

continue, necesită studierea managementului imaginii 4. 
 

Activităţi practice independente  

 De iniţiat convorbiri cu părinţi, colegii de clasă, dirigin-

tele pentru a stabili ce imagine aveţi în cadrul familiei, 

grupului de referinţă, clasei de elevi, în instituţia de 

învăţămînt în care învăţaţi. 
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2.6. Şcoala, familia şi autoeducaţia  
elevului 

 Ţineţi un dialog cu sine despre sine/propriul Eu, însă 

obiectiv, sincer şi constructiv. 

 Elaboraţi o fişă personală în care veţi înregistra 

particularităţile de personalitate, faptele şi conduita ce 

contribuie la formarea unei imagini pozitive şi, invers, 

stabiliţi trăsăturile, faptele ce influenţează negativ 

imaginea dvs. 

 Elaboraţi şi experimentaţi un plan de acţiuni pentru a 

vă optimiza imaginea în cadrul familiei, clasei etc. 

 Determinaţi împreună cu părinţii sau prietenii la ce 

aspecte ale conduitei sau asupra căror trăsături trebuie 

să lucraţi insistent. 

 Stabiliţi elementele constitutive ale imaginii morale, 

spirituale, intelectuale, fizice, apoi descrieţi propriul 

portret şi interpretaţi posibilităţile pe care le puteţi 

folosi pentru a optimiza viaţa şi imaginea de elev, 

sportiv, prieten, fiu/fiică etc. 

 Descrieţi şi explicaţi, în ce măsură depinde concret de 

voi, imaginea familiei dvs., grupului de referinţă, 

clasei, şcolii. 

 Scrieţi un eseu la tema „Autoeducaţia şi propria ima-

gine”. 

 Descrieţi propria imagine, imaginea părinţilor, familiei 

şi redaţi opinia altor persoane cu privire la imaginea 

dvs., a părinţilor şi familiei. 
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U n e l e  a s p e c t e  t e o r e t i c e :  

 

Cultura autoeducaţiei poate fi promovată eficient în 

cazul cînd instituţia de învăţămînt, familia şi elevul 

colaborează activ în această direcţie. Pentru a realiza un 

fundament trainic al autoeducaţiei copilului este necesar să 

se realizeze educaţia acestuia rezonabil, sistematic, la toate 

nivelurile procesului de învăţămînt şi în instituţiile/mediile 

sociale: familie, grădiniţă de copii, grup de referinţă, 

secţie/cluburi sportive, tabere de odihnă etc. Cercetătorii din 

domeniul ştiinţelor educaţiei 2; 3; 4; 5; 9; 13; 19, abordînd 

ideea educaţiei permanente consideră că la nivel de politică a 

educaţiei, aceasta devine un principiu de acţiune care 

proiectează transformarea calitativă a societăţii într-o cetate 

educativă şi vector de autoeducaţie pe parcursul vieţii omului. 

Acest concept operaţional exprimat metaforic atît de 

frumos conferă responsabilitate pedagogică tuturor instituţiilor 

sociale, mai cu seamă, şcolii. Plasarea educaţiei dincolo de 

limitele instruirii şcolare, necesită de la aceasta eforturi 

enorme, deoarece şcoala se ocupă nu numai de educaţia 

copiilor, ci şi a adulţilor/părinţilor. 

Şcoala în corelaţie cu mass-media trebuie să devină un 

centru de culturalizare continuă a părinţilor, dar pentru aceasta 

este necesar de organizat un serviciu psihologic competent şi 

eficient (cîţiva specialişti: 3-4 psihologi, logoped, consilieri 

educaţionali etc.), diriginţii să fie remuneraţi adecvat, iar mass-

media să-şi restructureze activitatea sa, limitînd programele 

care promovează violenţa, exploatarea sexuală, conduitele 

neadecvate, extravagante şi reclamele cu caracter imoral, 

antiuman. 

Instituţiile sociale necesită o transformare socială radi-

cală şi o axare pe favorizarea dezvoltării unei personalităţi 
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valoroase din punct de vedere moral intelectual, profesional, 

civic şi psihofizic. 

În viziunea noastră şi a cercetătorilor autohtoni 4; 5; 12; 

13; 15, instituţia de învăţămînt trebuie să devină centrul de 

bază în promovarea culturii autoeducaţiei elevilor şi a părinţilor 

prin intermediul activizării educaţiei nonformale pentru elevi şi 

a desfăşurării unei reţeli de şcoli parentale, care ar funcţiona în 

conformitate cu un plan de acţiuni axat pe un parteneriat 

educaţional ce ar realiza educaţia părinţilor, orientarea acestora 

spre autoperfecţionare şi iniţierea lor în stimularea 

autoeducaţiei sale şi a copiilor săi. 

Literatura de specialitate 13; 44; 47; 49; 50 şi 

experienţa pedagogică avansată demonstrează elocvent: dacă 

în cadrul familiei este o atmosferă morală, de înţelegere şi 

stimă reciprocă, axată pe o conduită responsabilă a părinţilor 

ce se autoperfecţionează şi servesc drept model moral copiilor, 

aceştia purced de la o vîrstă fragedă să se orienteze spre 

autoeducaţie, începînd de la cele mai simple elemente de 

autoformare prin şi cu ajutorul părinţilor, bunicilor sau 

fraţilor mai mari. În contextul dat, grădiniţă de copii, apoi 

şcoala primară realizează un lucru mare de iniţiere a copiilor şi 

părinţilor în procesul de educaţie şi autoeducaţie. 

Pe bună dreptate, familia reprezintă şcoala în care fiecare 

membru al familiei este deopotrivă învăţător şi elev, iar 

instituţia de învăţămînt este centrul cel mai calificat de 

realizare a continuităţii, formării unei personalităţi apte de 

integrare socială şi promovare a culturii autoeducaţiei. 

 



 131 

Activităţi practice independente 

 Elaboraţi un plan de acţiuni pentru şcoală, liceu, 

universitate ce ar avea ca scop orientarea şi iniţierea 

elevilor/studenţilor în autoeducaţie. 

 Întocmiţi o agendă cu strategii de optimizare a edu-

caţiei în familie, şcoală, universitate care ar facilita un 

mediu prietenos pentru autoeducaţia copilului/elevu-

lui, studentului. 

 Elaboraţi direcţii de diversificare a cursurilor 

opţionale ce ţin de autoeducaţia elevului şi 

managementul educaţional. 

 Elaboraţi un set de chestionare cu privire la interesele 

elevilor şi studenţilor în domeniul aprofundării şi 

lărgirii orizontului cultural. 

 Elaboraţi chestionare pentru părinţi şi adolescenţi 

privind cultura educaţiei şi autoeducaţiei realizate în 

familie. 

 Elaboraţi o fişă cu întrebări care reflectă procesul 

autoeducaţiei pentru un adolescent şi un adult. 

 Meditaţi şi răspundeţi sincer la următoarele întrebări: 

 Care este scopul vieţii dvs ? 

 Ce faceţi pentru a-l atinge ? 

 Ce aspecte ale vieţii dvs doriti să le schimbaţi ? 

De ce ? Cum ? 

 Care metode şi strategii de autoformare le 

consideraţi eficiente ? De ce ? 
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 Elaboraţi un proiect de educaţie şi unul de auto-

educaţie a elevului, familiei, şcolii, completînd 

grila: 

Educaţie Strategii Autoeducaţie Strategii 

Obiective Forme,  Obiective Forme,  

 metode...  metode... 

    

    

    

 

 Elaboraţi o schemă a interacţiunii actorilor sociali 

axată pe principiile educaţiei permanente. 

 Care ar fi acţiunile unui părinte eficient pentru a 

stimula autoeducaţia copilului de 6-7 ani; 10-12 

ani şi 14-17 ani ? 

 Elaboraţi un set de recomandări pentru un diriginte 

axat pe optimizarea educaţiei şi autoeducaţiei 

elevului. 

 Întocmiţi un plan de perspectivă pentru dezvoltarea 

şcolii privind educaţia de calitate şi autoeducaţia 

elevilor (în calitate de manager al unităţii de 

învăţămînt). 
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