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Cuvânt-înainte 

 

Promotor al valorilor europene în educație, al cadrelor de 

înaltă calificare naționale și internaționale, doctoratul UPSC „Ion 

Creangă” include 3 Școli Doctorale: 

1. Școala doctorală Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate 

 611.01 Istoria Moldovei (pe perioade); 

 611.02 Istoria românilor (pe perioade); 

 611.03 Istoria universală (pe perioade); 

 611.04 Teoria și metodologia științelor istorice; 

 611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural național; 

 611.06 Documentologie și arhivistică; 

 611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii); 

 612.01 Etnologie; 

 613.01 Arheologie. 

2. Școala Doctorală Psihologie 

 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională; 

 511.06 Psihologia specială. 

3. Școala Doctorală Științe ale Educației 

 531.01 Teoria generală a educației; 

 531.02 Management educațional; 

 531.03 Pedagogie istorică; 

 531.04 Pedagogie specială; 

 532.01 Didactica preșcolară; 

 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățămînt; 

 533.01 Pedagogie universitară; 

 533.02 Pedagogie vocațională; 

 533.03 Pedagogia adulților; 

 534.01 Pedagogie specială. 

Noile cerinţe ale Procesului de la Bologna au stimulat 

extinderea relaţiilor internaţionale, a mobilităţii academice, a 
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colaborărilor ştiinţifice cu diferite ţări: România, Franţa, Belgia, 

Bulgaria, Canada, Israel, Siria, SUA, Turcia, Ucraina, India, 

Kîrgîzstan etc. 

Departamentul Doctoral și Postdoctoral al Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău s-a inclus în diverse 

proiecte, fiind membru al Şcolii Doctorale Europene în Ştiinţe 

Sociale pentru Europa Centrală şi Orientală. Astfel, avem, până la 

moment, peste 26 de bursieri internaţionali în Franţa, Letonia, 

România, Belgia, Bulgaria, Canada (Şcoala Doctorală Francofonă), 

6 bursieri prin programul Ianus 2. 

Un aport considerabil în activitatea doctoratului Universității 

îl are Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale Francofone (EDSS), din 

care fac parte personalităţi notorii din universităţile partenere: 

Jean-Michel De Waele, Universitatea Liberă din Bruxelles; 

Jean-Yves Grenier, EHESS, Paris; 

Madeleine Pastinelli, Universitatea Laval, Québec, Canada; 

Antony Todorov, Universitatea Nouă, Sofia; 

Ludmila Armaşu-Canţîr, UPSC „Ion Creangă”; 

Dragoș Jipa, Universitatea din București; 

Radu Toma, directorul  EDSS, Universitatea din Bucureşti. 

Această deschidere spre colaborări europene a permis 

organizarea şcolilor doctorale atât în instituţiile din Europa, 

Canada, cât şi în incinta Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 

Creangă”. Or, numai astfel va fi reală şi recunoaşterea actelor de 

studii, şi mobilitatea studenţilor, iar desfăşurarea eficientă a acestor 

proiecte a generat modificarea actelor normative din Moldova şi 

aducerea lor în corespundere cu cele europene. Tot în cadrul 

colaborărilor fructuoase cu AUF am deschis un Centru de Reușită 

Universitară, dotat cu tehnică performantă și bibliotecă, necesare 

procesului de instruire calitativă a doctoranzilor și profesorilor. 
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Meritul incontestabil al acestor realizări aparţine atât 

administraţiei, cât şi întregului corp profesoral-didactic, 

doctoranzilor şi partenerilor internaţionali. Actuala ediţie a 

Analelor doctoranzilor şi competitorilor este, în primul rând, 

rezultatul unor cercetări asidue, realizate de către doctoranzii UPSC 

„Ion Creangă” pe tărâmul ştiinţei şi al cunoaşterii.  

„Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată, înţelepciunea 

reprezintă viaţa.”, spunea Immanuel Kant cu referire, desigur, la 

coeziunea dintre principiile teoretico-practice ale ştiinţei şi 

implementarea acestora în experienţa de toate zilele. Ştiinţa şi 

cunoaşterea reprezintă mari agonisiri ale omului, ele constituie o 

permanentă stare de curiozitate, de cercetare, de experimentare şi 

de analiză. Exigenţele ridicate de noua etapă pe care o tranzitează 

învăţământul, educaţia, deci şi ştiinţa din Republica Moldova au fost 

necesare pentru a moderniza, a structura, a revigora mişcarea 

ştiinţifică actuală.  

Universitatea Pedagogică reprezintă o structură 

educaţională complexă, ale cărei principii, metode şi valori sunt 

cunoscute nu doar în ţară, ci şi peste hotarele ei. Nivelul de 

pregătire al studenţilor se datorează, în primul rând, profesorilor 

universitari care activează în Universitate. O activitate ştiinţifică 

intensă o realizează doctoranzii şi postdoctoranzii în perioada 

pregătirii tezelor de cercetare. Și actuala ediţie prezintă rezultate, 

secvenţe din aceste cercetări, studii. Universitatea se bucură de un 

aflux consistent de doctoranzi pe parcursul ultimilor ani, perioadă în 

care s-a mărit considerabil numărul de tineri cercetători în 

domeniul pedagogiei, al psihologiei, al metodicilor particulare. Un 

semn al intensei şi sistematicii activităţi ştiinţifice pe care aceştia o 

realizează îl prezintă numărul, relativ în creştere, al doctoranzilor 

posesori ai burselor nominale ale Guvernului și ai burselor 

internaţionale, al participanţilor la conferinţe şi simpozioane, 
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dezbateri, forumuri, cercetări naţionale şi internaţionale, lucru ce 

sporeşte prestigiul Universităţii ca „oază de cultură şi ştiinţă" 

(anual, de aceste burse beneficiază cca 2 doctoranzi, în total, până 

la etapa actuală, am avut cca 20 de bursieri).  

În prezent, circa 70 de doctori şi doctori habilitaţi 

coordonează tezele de doctor şi de doctor habilitat.  

În cadrul instituţiei noastre activează următoarele Consilii 

ştiinţifice specializate și Seminare științifice de profil: 

 Istoria universală (pe perioade);  

 Istoria românilor (pe perioade); 

 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională;  

 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ    

      (discipline socioumane); 

 Pedagogie generală; 

 Psihologie specială; 

 Pedagogie specială. 

Rezultatele activităţii doctoratului sunt elocvente: doar în 

2015-2016 în Seminarele științifice de profil și în Consiliile 

științifice specializate ale Universității noastre s-au susţinut 1 teză 

de doctor habilitat şi 24 teze de doctor. 

 Aceste rezultate s-au atins şi graţie eforturilor depuse de 

conducătorii ştiinţifici, de catedre, precum şi grație managementului 

eficient al administrației, al doctoratului.  

 

Președinte CȘSUD, 

 conf. dr.  L. ARMAȘU-CANȚÎR 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI PRIN 

INTERMEDIUL OPEREI LITERARE 
 

Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR   

conf. univ., dr.în filol. 

 

În viziune psihanalitică, prima copilărie (înscrisă într-un timp 

paradisiac) este realitatea umană primordială, din care omul iese cu 

diferite traume, rămase depozitate în inconştient. Incidentele 

traumatice ale primei copilării pot fi retrăite prin intermediul 

amintirii, dar printr-o amintire camuflată. Aşadar, inconştientul 

înfăţişează structura unei mitologii personale vangheliene, unele 

din conţinuturile sale fiind purtătoare de valori cosmice. Or, cum 

constată M. Eliade în “Aspecte ale mitului”, contactul real al omului 

modern cu sacralitatea “se efectuează prin inconştient, fie că e vorba 

de visele şi de viaţa lui imaginară, sau de creaţiile care izvorăsc din 

inconştient (poezie, jocuri, spectacole etc.). Mitul copilăriei 

vangheliene izvorăşte din sinceritatea cu care autorul porneşte să 

cucerească inimile cititorilor. Această sinceritate de altfel, procedeu 

psihanalitic în operele pentru copii, constituie în fond elementul 

esenţial prin care se impun şi cele vangheliene. Şi nu numai din 

dorinţa de a fi original autorul se întoarce cu atâta pasiune la 

copilărie şi adolescenţă (Oltiţa, Bărbaţii se nasc noaptea, Somnul cel 

mare etc.), simţind o atracţie puternică pentru aceste tărâmuri ale 

visului său, deoarece în faţa copilăriei, deci în faţa lui însuşi, el îşi 

poate analiza în profunzime universul personal, cu o sinceritate 

desăvârşită, exprimându-se integral pe sine, în raport cu marile 

probleme ale existenţei. Pentru că scriitorul S. Vangheli nu se 

mulţumeşte numai cu imaginaţia sa, literatura fiind pentru el o 

redimensionare a existenţei, o transfigurare a experienţei lui proprii – 

şi de aceea copilăria, vârsta tuturor configurărilor, şi-a găsit în opera 
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D-sale o oglindire încărcată de semnificaţii patetice, aidoma unui 

Narcis prea obsedat de el însuşi care îşi priveşte chipul în unda unui 

iaz menit să-l încânte şi să-l liniştească.  

În vremuri străvechi “basmul avea o funcţie magică”[4, p.10]. 

Se credea că ce-l, care îl spunea, era ferit de duhuri rele, de demoni. 

Naratorul basmului copilăriei universale, S. Vangheli, rămâne a fi 

protejat de către forţele binelui, după regulile implacabile ale 

basmului universal, unde cei buni sunt ajutaţi de forţele benefice, 

ajungând a fi fericiţi în final. În fond, însuşi faptul scriiturii, a creării 

operei îl include pe S. Vangheli în mitul Genezei, or, “scrisul, 

născocit de oameni ca o zămislire din nou a lumii, are o putere egală 

cu aceea exprimată în geneză” [1, p.199], condiţia obligatorie 

rămânând aceeaşi: talentul. Fiindcă “nu poate să zboare pasărea fără 

aripi, şi, dacă din zbor s-a prins în aripa ei un luceafăr, întâmplarea 

nu se repetă de mai multe ori în spaţiul unei literaturi” [1, p.196]. 

Copiii sunt foarte deosebiţi între ei, fiecare constituind un 

fenomen absolut unic, existenţa fiecăruia trebuie privită cu atenţie şi 

respectată – aceasta pare să fie neînsemnata descoperire pe care 

stăruie s-o afirme toate cărţile lui S. Vangheli. Dar, aşa cum s-a spus, 

tocmai faptul, că sunt atât de deosebiţi, îi uneşte, îi face să semene 

între ei şi să fie, numai ei, copii. În umbra acestei constatări, subiecte 

şi teme literare, metode de compoziţie şi tipuri de fraze, formule 

stilistice şi modalităţi narative devin simple instrumente, care servesc 

foarte bine acel adevăr ce nu ia, bineînţeles, numai înfăţişarea 

personajului literar, deşi se foloseşte mai cu seamă de această 

ficţiune.  

Uneori, “teritoriul” acoperit de scriitorul S. Vangheli capătă 

dimensiunile unei “lumi” care pare să spună totul despre copil şi 

copilărie, dar ambiţia autorului pare să fie aceea de a-şi măsura 

puterile cu lumea reală pentru a dovedi caracterul suveran al acesteia 



9 

 

din urmă. El o “concurează” pentru a sublinia existenţa ei 

miraculoasă.  

Deşi se simt vădite tangenţe cu alte opere binecunoscute din 

literatura naţională şi cea universală (se pare că Guguţă şi prietenii 

săi are tangenţe cu Timur şi echipa lui, căciula încăpătoare a lui 

Guguţă o întâlnim şi în Iarna pe uliţă a lui G. Coşbuc etc. etc.), S. 

Vangheli propune totuşi, o operă savurată de copiii anilor 60-90, 

propunându-le să fie uniţi şi încântaţi de miracolul existenţei 

“fericite” din anii postbelici.  

Am menţionat, (în alte publicații) că personajele vangheliene 

nu au o psihologie complexă, fiind dezvoltarea unilaterală a unei 

trăsături esenţiale. Astfel, Radu reprezintă inocenţa copilului de 3-4 

ani, Ciuboţel – copilul de 4-5 ani care tinde spre colectivitate, Guguţă 

e copilul exemplar, care încearcă să propună un remediu universal, 

ca să unească Lumea Adulţilor şi Lumea Copiilor. Iar faţeta malefică 

a copilăriei este întruchipată prin câteva personaje, cel mai cunoscut 

fiind Titirică. Zugrăvind eroii negativi, autorul combate anumite 

vicii, evitând didacticismul prin recurgerea la umorul savuros şi 

surâsul ironic, pentru a-l convinge pe copil să-şi desăvârşească 

caracterul în curs de formare. Iar eroii pozitivi sunt zugrăviţi nu 

pentru singura bucurie a scriitorului, când viaţa îl îmbie cu asemenea 

oameni, ci şi pentru a înrâuri în bine societatea contemporană lui. 

Prin urmare, orice text vanghelian implică viziunea despre lume a 

autorului ca urmare  a experienţei sale de lectură şi de viaţă şi, mai 

ales, a însuşirii unei anumite filozofii.  

Constantin Noica spunea: “Lumea este un cuprins de 

determinaţii ce poartă în ele sau eliberează individualul şi generalul”. 

De regulă, calea regală a filosofării în literatură este căutată de foarte 

mulţi, dar numai o seamă ajunge la ea, iar din aceasta unii o străbat 

mai puţin, alţii mai mult, câţiva până prea departe să fie înţeleşi 

lesne; priveliştea lumii – întreg nu-i este oricui dat să o surprindă, iar 
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neputincioşii, orgolioşii, declară că nu văd nimic, ori acea privelişte 

este o fantomă. Şi, după cum se întâmplă şi în arte, şi în meserii, mai 

degrabă trufaşii temporarităţilor cred că posedă modus vivendi 

philosophari, confundată cu propria-le conştiinţă oarbă, decât cei 

care îşi adeveresc spiritul plin de lume prin felul lor de viaţă în 

umanitatea fiinţei.  

În operele sale Spiridon Vangheli îşi rosteşte gândul ca 

adevăr asumat, cu iscusinţă, dar răspicat. Din dragoste de omul din 

oameni nu ignoră viciile, nu omite virtuţile. Cuprinzându-se în 

înţelesurile temporalităţii, nu-şi ascunde convingerile faţă de 

contemporani, sigur fiind că cetatea lui este Copilul. Singura vină, în 

acest sens, ce i-o purtăm scriitorului, cu expunere motivată, este 

învăţătura neostenită pe care o dă copiilor-ascultători de esenţă – 

singura modalitate practică astfel încât homo sacra res homini. El 

creează chipuri de homo: cogitans, să ţintească adevărul (Ocheanul 

lui Guguţă), aestheticus, să aspire frumos (Băieţelul din Coliba 

Albastră), juris, să stea sub semnul dreptăţii (Republica cu trei 

consuli), actor, să găsească binele lumii (Isprăvile lui Guguţă, 

Steaua lui Ciuboţel etc.). Căci, desigur, Binele, Frumosul, Dreptatea, 

Adevărul sunt universalele temporalităţii umane care, în mereu 

închiderea ei deschizătoare cu temporarităţi atâtea, se afirmă 

îngreuiată cu bogăţia finită a lor.  

Oamenii se trezesc unii pe alţii într-o societate oricât de 

dominantă ar părea, în contextul exosmozei materiale şi al 

endosmozei spirituale. Dar nici un copac n-ar izbi privirea dacă în 

pădure toţi ar fi la fel, scria Seneca. Şi ei chiar nu sunt, în pofida 

strădaniei de a-i crede sau a încerca să-i facem astfel; unii cât luna, 

alţii cât anul sau deceniul sau secolul, alţii sunt de-o eternitate. Unii 

sunt cât cartierul, alţii cât urbea sau provincia sau ţara, alţii sunt cât 

planeta sau, de ce nu? cât lumea. Din acest punct de vedere 
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constatăm că S. Vangheli este cât provincia sau ţara din care provine, 

constituind, prin opera sa, un mit al copilăriei.  

“Oamenii sunt fiii epocii lor “ e o grilă pe care o aplicăm 

când ne convine şi corespunde unei explicaţii comode, unei 

justificări uneori derutante prin demagogia ei. Este Aristotel, autorul 

Organonului, fiul veacului atenian IV î.e.n., numai? Este Homer fiul 

cărei epoci dacă ne învaţă şi pe noi, cei din sec. XXI? Eminescu nu 

nu-I contemporan când scrie: “Trăind în cercul vostru strîmt / 

Norocul vă petrece, / Cu eu în lumea mea mă simt/. Nemuritor şi 

rece?” Opera de artă vangheliană poate rămâne între parantezele unei 

temporarităţi, dar în general am apela la o idee carteziană zicând că 

se asemuie unui copac: rădăcinile se află în solul determinabil al 

epocii, însă fructele de pe ramuri sunt în lumea temporarităţi; nu 

judecăm copacul după rădăcina, ci după fructe. Aristotel este mai 

mult decât ştiinţele, artele, religiile vremii lui. La fel, Eminescu şi 

Blaga, Rădulescu-Motru şi Constantin Noica, I. Creangă şi M. 

Sadoveanu, N. Stănescu şi M. Cărtărescu, Vieru şi Vangheli etc. etc.  

Spiridon Vangheli va rămâne, însă, nu un geniu al literaturii 

timpului său, marcat de însigurare, ci un adept şi continuator al 

bunelor şi verificatelor structuri de mentalităţi şi instituţii ale vremii 

sale, prin simpla ieşire în lume (în arealul sovietic şi socialist) a 

operei, prometeismul artistic şi filosofic fiind cu atât mai mult 

dezavuat.  

S. Vangheli accede la univers prin simbolul paradisului 

pierdut – copilăria. În şi prin ea el speră să descopere misterul 

individual şi, doar prin acesta să ralieze la misterul universal. Simbol 

al stării ideale al lumii primordiale, copilăria operei vangheliene este 

un spaţiu al armoniei absolute, al unei realităţi sclipitoare ce îţi 

inundă memoria printr-o senzaţie mirifică dusă la extrem, a lipsei de 

griji, a beatitudinii, a căldurii dense de vară. În comparaţie cu acest 

paradis, lumea reală nu este decât o jalnică copie, o “minciună” a 



12 

 

simţurilor şi a minţii, un miraj. Pentru Spiridon Vangheli casa 

părintească devine cetate de basm, iar mama şi tata – zeităţile 

protectoare ale copilăriei. Moartea prematură a mamei devine o 

izgonire din paradisul copilăriei (Somnul cel mare), iar recâştigarea 

spaţiului fericirii are loc prin vis. Întreaga operă vangheliană este, de 

fapt, recucerirea paradisului pierdut prin iubire: de oameni, de natură, 

de sine.  

Funcţia unificatoare şi totalizatoare a simbolului îl aprorie de 

mit care nu este altceva decât o naraţiune simbolică, simbolul fiind 

“forma condensată a unui mit” [3, p.46]. Dacă simbolul este un 

micromodel al lumii înconjurătoare, mitul poate fi privit ca un text-

cod (I. Lotman) care – după opinia lui M. Eliade, - prezintă modele 

exemplare ale tuturor acţiunilor umane semnificative. Mitul 

vanghelian povesteşte despre timpuri ancestrale, despre ordinea 

iniţială a lucrurilor, despre legile care guvernează apariţia şi existenţa 

universului prin prisma paradisului copilăriei copilului naţional şi 

universal. Deoarece “două aspiraţii se întretaie în activitatea sa: una e 

aceea de a prezenta spaţiul originar, familiar copilului moldovean, şi 

cea de-a doua e să-i introducă în spaţiile etern-originare ale altor 

lumi”, [2, p.40], adevăr pe care-l confirmă însuşi autorul: “Copilul nu 

e singur, când ia cartea în mână; îl are alături pe Făt-Frumos, pe Nică 

al lui Ştefan a Petrei, pe Gulliver, Pinochio, Petter Pan, Tom Sawyer, 

Pepi Cioraplung, Micul Prinţ şi alţi eroi, pe care îi cunoaşte. Iată ce 

juriu mare şi prestigios te aşteaptă. Te va primi copilul, te va primi 

suita sa de eroi în compania lor sau nu? A scrie ceva nou e ca şi cum 

ai descoperi o formulă nouă în matematica universală. Ăsta e 

singurul criteriu mare, după mine”. De aici și concluzia: dezvoltarea 

personalității copilului de la 1 la 80 de ani e posibilă prin lectura 

operelor literare de valoare din literatura națională și universală. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII      

INGINERI: CADRU FORMATIV EXPERIMENTAL 

Angela POPESCUL, doctorandă 

Abstract 

Developing creative potential in students is increasing both 

engineers di perspective and social interests of the individual. From 

the perspective of social interests of each member of society 

developing creativity is the driving force of human progress. The 

article proposes a number of strategies that contribute to the 

development of creativity in future engineers. 

Keywords: creativity, engineering, pedagogical model, 

creative process, graphic disciplines. 

Ingineria dintotdeauna a fost o profesie importantă care se 

bazează pe imaginaţia, creativitatea şi inteligenţa profesioniștilor în 

domeniu. Important este să se  ajungă la rezultate creative, care 

ulterior să se materializeze în metal sau energie, contribuind la 

creşterea calităţii vieții şi la sporirea confortului. Aceste acţiuni 
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concrete şi aplicabile privilegiază profesia de inginer. Drept dovadă 

sunt studenţii Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, care, 

în proiectele finale de diplomă, în proiectele de an, la conferinţe 

studenţeşti, își demonstrază creativitatea, imaginaţia şi dragostea faţă 

de această profesie, grație competenţelor  multidisciplinare şi vaste în 

domeniu. Cei care dau dovadă de competenţe profesionale flexibile 

sunt acei care vor continua perfecționarea profesională prin masterat 

şi şcoli doctorale, acesta fiind dezideratul profesorilor facultății. 

Abordat din perspectivă funcţională, modelul pedagogic  

permite formularea următoarelor condiţii pedagogice ale finalizării 

activităţii creative printr-un produs de creaţie: 

 restricţiile cognitive să fie deliberat interpretate ca spor 

de cunoaştere, atât în situaţia în care confirmă ipoteza 

formulată indicând oportunitatea avansării în direcţia aleasă, 

cât şi în cazul infirmării ipotezei, al închiderii direcţiei de 

căutare în care s-a investit; 

 trăirea ce însoţeşte experienţa pozitivă de creaţie să fie 

conştientizată în vederea accelerării transformării emoţiilor 

discrete, situaţionale, în sentimente continue şi pasiuni; 

 tratarea echivalentă şi interdependentă a celor două 

componente, cognitivă şi afectivă în manifestarea lor specific 

umană sub formă de gândire - imaginaţie şi sentiment - 

pasiune; argumentul acestei exigenţe este sugerat de modelul 

care arată că: componenta afectivă asigură energia necesară 

culegerii de noi cunoştinţe, iar cea cognitivă orientează 

persoana spre zone informaţionale pertinente, ambele 

regăsindu-se în prelucrarea individualizată a datelor.  

În realizarea experimentului formativ, am pornit de la ideea 

că învăţarea interactiv-creativă este un proces evolutiv, care are la 

bază receptivitatea faţă de experienţele noi, căutate şi rezolvare prin 

explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, 
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concretizare, punându-se accentul pe realizarea conexiunilor dintre 

sensuri şi solicitându-se o profundă implicare intelectuală, 

psihomotorie, afectivă şi voliţională. 

În cadrul învăţării interactiv-creative, studentul descoperă, 

interferează, imaginează, construieşte şi redefineşte sensurile, 

filtrându-le prin prisma propriei personalităţi şi solicitând procesele 

psihice superioare de gândire şi creaţie. Ea apare ca urmare a 

eforturilor individuale şi colective, a interacţiunii educatului cu 

ceilalţi, bazându-se pe schimburile sociale în dobândirea noului. 

Individul care învaţă activ este propriul iniţiator şi organizator  al 

experienţelor de învăţare, capabil să-şi reorganizeze şi să-şi 

restructureze în permanenţă achiziţiile proprii, în viziune sistematică. 

Dezvoltând acest tip de învăţare, cadrele didactice stimulează 

studenţii să devină capabili să elaboreze proiecte personalizate de 

învăţare, să-şi asume responsabilitatea desfăşurării învăţării, 

conştientizând, aplicând, (auto)evaluând, gestionând şi dobândind 

progresiv autonomie în propria formare. 

Aşadar, creativitatea este aptitudinea de a vedea sau de a 

percepe şi de a reacţiona. A percepe creativ înseamnă, de exemplu, a 

avea întotdeauna o atitudine receptivă faţă de oameni, lipsită de 

prejudecăţi, evitând, pe cât depinde de noi, generalizările şi 

proiectarea nevrozelor proprii asupra lumii exterioare. Reducând 

aceste proiecţii şi atitudini putem dobândi o maturitate interioară şi o 

atitudine creativă. După E.S. Fromm, posibilitatea de a ne mira este 

una dintre cele mai importante premise ale comportamentului creativ. 

De aceea, ar trebui să învăţăm, de fiecare dată  din nou, acest lucru 

de la copii (Landau, 1979). 

Deci, creativitatea nu este totuna cu talentul, cu inteligenţa 

sau cu excentricitatea. Creativitatea nu este nici pură memorie, nu 

înseamnă nici o gândire bizară, ieşită din comun şi necontrolată. 
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T.M. Amabile consideră că orice face sau spune un copil 

poate fi considerat creativ dacă îndeplineşte două criterii (deducem 

că orice persoană poate fi considerată creativă dacă produsele şi 

actele acesteia îndeplinesc aceste criterii minime): 

 în primul rând, trebuie să fie în mod esenţial diferit de tot 

ce a făcut persoana înainte şi de tot ce a văzut sau a auzit; 

 în al doilea rând, nu trebuie să fie numai diferit; trebuie să 

fie şi corect, util pentru atingerea unui scop, atractiv sau 

să aibă un sens oarecare pentru copil (sau persoana în 

cauză)[1 p.136]. 

Majoritatea psihologilor preocupați de creativitate denumesc 

aceste două criterii: originalitate şi oportunitate. 

În opinia lui T.M. Amabile, modelul structural al creativităţii 

presupune următoarele componente: gradul de specializare în 

domeniul respectiv (în care se manifestă creativitatea), abilităţi 

creative şi motivaţia intrinsecă. 

Aceste elemente sunt materia primă  pentru talentul, educaţia 

şi experienţa într-o anumită sferă a cunoaşterii. Într-o anumită 

măsură, aceste elemente sunt înnăscute. Ele sunt foarte importante în 

rezolvarea de probleme; ele nu sunt decât materiale individuale brute 

pentru producţia creativă, sunt dependente de capacităţile perceptive 

şi motorii înnăscute, dar şi de educaţia formală şi informală în 

domeniu. 

În activităţile dezvăluite, am stabilit unele stiluri de lucru, 

stiluri de gândire care au format la studenţii ingineri: 

- capacitatea de concentrare a eforturilor şi a atenţiei; 

- tenacitatea în faţa dificultăţilor; 

- dorinţa de a munci cu perseverenţă. 

Majoritatea studenţilor au dat dovadă de activitate creativă 

prin calitatea muncii lor, pentru că au un simţ creativ în ce priveşte 

dimensiunile, în înscrierea pe desen a toleranţelor grafice şi 
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geometrice spre deschiderea faţă de noi opţiuni a creativităţii 

inginereşti. 

Aceste deziderate ne-au condus la ideea că studenţii şi-au 

format unele elemente creative: autodisciplinarea în raport cu munca; 

perseverenţa; independenţa; tolerarea situaţiilor neclare; motivarea 

proprie pentru o muncă de calitate; dispoziţia de asumare a riscurilor 

sub diverse aspecte. 

Motivaţia intrinsecă, ca o componentă a creativităţii, poate fi 

folosită cel mai eficient pentru a stimula creativitatea studenţilor 

ingineri. 

Aceste abilităţi sunt reprezentate grafic în Figura 1.1 : 

 

Fig. 1.1. Domeniile creativităţii(Apud T.M. Amabile) [1, p. 96] 
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Pentru elucidarea şi evidenţierea problemelor menţionate ce 

ţin de specificul domeniului, am propus un Suport de curs cu diverse 

conţinuturi curriculare în cadrul cursului şi seminarului universitar. 

Etapele îndeplinirii unui desen în axonometrie au condus la 

unele capacităţi creative de încadrare a celor trei proiecţii şi a 

construcţiei piesei în 3D. Această proiecţie creează o imaginaţie mai 

complexă a formei spaţiale a obiectului şi este utilizată pentru 

corpurile cu formă geometrică complexă. Dezvoltarea creativităţii 

are loc şi în cadrul orelor practice, în procesul executării lucrărilor 

grafice, a proiectelor de curs la disciplinele Geometrie descriptivă, 

Bazele grafice ale proiectării etc. 

Indicatorii după care apreciem creativitatea studenţilor, 

inclusiv în baza lucrărilor elaborate de aceştia, sunt: 

 productivitatea - se referă la numărul mare de idei, 

soluţii, lucrări de specialitate, produse mai mult sau mai puţin 

materiale; 

 utilitatea – priveşte, în special, rezultatele acţiunii, care 

trebuie să fie folositoare, să contribuie la bunul mers al activităţii; 

 eficienţa – presupune  caracterul economic al 

performanţei, referindu-se la randamentul acţiunii, la performanţele 

care se pot obţine prin folosirea rezultatelor activităţii creatoare a 

studenţilor; 

 ingeniozitatea – rezidă în eleganţa şi deosebita eficacitate 

a metodelor de rezolvare a situaţiilor; 

 originalitatea se apreciază prin ideile inedite, soluţiile sau 

produsele obţinute prin: 

- găsirea unor soluţii noi şi originale la efectuarea desenelor 

în proiecţiile axonometrice; 

- utilizarea acestor desene la efectuarea proiectelor de an, 

de licenţă; 
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- proiectarea desenelor tehnice, studiului piesei în vederea 

reprezentării etapelor. 

 Concluziile sunt făcute în baza rezultatelor obţinute în 

procesul studierii disciplinelor grafice, realizării proiectelor de curs, 

practicii de producere etc. 

Aceste antrenamente în contextul desenului tehnic au condus 

şi la: 

 dezvoltarea gândirii independente; 

 îmbunătăţirea aptitudinilor de a lucra într-un grup mic; 

 îmbunătăţirea deprinderii de a crea şi susţine un proiect 

privind evoluţia societăţii; 

 dezvoltarea învăţării de la alţii prin colaborare; 

 asigurarea cadrului în care studenţii pot gândi şi aplica 

ceea ce au învăţat. 

Acceptând ideea după care creativitatea înseamnă schimbare, 

putem construi cel puţin două aserţiuni derivate: 

1. Educarea creativităţii conduce la educaţie prin 

schimbare; 

2. Creativitatea naşte creativitate. 

Este momentul în care începutul (temeiul) se întâlneşte cu 

sfârşitul (rezultatul), mijlocul se topeşte în scop. De aceea, se poate 

susţine că gradul de sporire a creativităţii manifestate este un semn 

pentru gradul de eficienţă al educaţiei pentru schimbare. 

Suntem de acord cu opinia conform căreia există valori 

centrale în viaţă: 

- cea existenţială - ceea ce ni se întâmplă; 

- cea creativă - contribuţia noastră în lume; 

- cea a răspunsului - atitudinea faţă de evenimentele din 

viaţa noastră. Suntem în postura de a recunoaşte mecanismul dublei 

determinări prezentate anterior şi de a concluziona: 
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elementul definitoriu al persoanei proactive este determinat 

de atitudinea acesteia faţă de valorile 1 şi 2. Iar atitudinea faţă de 

dimensiunea existenţială se construieşte creativ, realizând 

continuitatea în discontinuitate, prin apelul la valori gândite cu grijă, 

selectate şi proiectate,  până când ajung să se articuleze în structuri 

opţionale şi responsabile. A alege cum să reacţionezi la ceea ce se 

întâmplă, este un act liber şi el exprimă gradul de asumare a 

responsabilităţii în lucrul creativ al studenţilor. 

Un stil de lucru creativ presupune: 

- dăruirea de a face lucrurile bine; 

- capacitatea de concentrare a eforturilor şi a atenţiei pe 

perioade lungi; 

- capacitatea de a abandona ideile neproductive şi de a lăsa 

temporar deoparte problemele mai dificile; 

- tenacitatea în faţa dificultăţilor; 

- dorinţa de a munci cu perseverenţă. 

Dacă educarea creativităţii este vectorul central al 

conţinutului educaţiei pentru schimbare, dacă ea devine mijloc de 

realizare a acesteia precum şi calea sa de confirmare înseamnă că, 

practic, cele două procese educative sunt la fel de indisociabile ca şi 

realităţile asupra cărora se apleacă. Iată de ce propunerile noastre vor 

porni de la această certitudine, care permite să formăm personalităţi 

apte de a-şi orienta devenirea, de a-şi asuma plenar responsabilitatea 

faţă de un viitor care trebuie, în mod esenţial, construit. 

Tehnicile de creativitate propuse de noi ajută studenţii să 

răspundă eficient la schimbare, să inoveze produse şi servicii care să 

răspundă solicitărilor beneficiarilor. Folosirea în mod curent a 

tehnicilor de generare a ideilor nu doar că aduce un plus de valoare 

activităţii educaţionale, dar şi predispune întreaga echipă să accepte 

şi să-şi însuşească dorinţa de schimbare şi îmbunătăţire ca o trăsătură 

caracteristică. În acest context am mai aplicat alt şir de tehnici: 
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Perspective diferite, Folosirea metaforelor, Bionice, Listele de 

verificare, Adaptarea, Inversarea, Stimuli random, Harta ideilor, 

Listarea de atribute. 

Pe lângă variatele metode de studiere a obiectelor, inclusiv în 

geometria descriptivă, desenul tehnic, grafica inginerească, se 

practică pe larg şi metoda grafică în rezolvarea practică a 

problemelor.  

De exemplu, analogia, care constă în modificarea unei idei 

sub influenţa alteiac cunoscând mai multe forme: directă - problema 

curentă este direct relaţionată cu o problemă similară care deja a fost 

soluţionată; fantezia - atunci când ne confruntăm cu o problemă 

care nu poate fi soluţionată, ne imaginăm că ea a fost deja rezolvată 

şi pe noi ne interesează doar modalitatea; personală - când evaluăm 

problema dintr-o alta perspectivă; forţată - când punem împreună 

idei care aparent nu au nicio legătură sau nu ar putea să meargă 

împreună. De exemplu, axonometria, care reprezintă o modalitate de 

obţinere a imaginii obiectelor din spaţiu pe un plan (plan 

axonometric). Sau izometria dreptunghiulara şi izometria frontală - 

aici ne referim la piesa care a fost construită în axonometria 

izometrică. Ori întrebările, care ne ajută să înţelegem mai bine 

conţinutul problemei şi să determinăm algoritmul rezolvării ei. 

Tehnica poate fi aplicată folosind întrebările, repetând de mai multe 

ori aceeaşi întrebare, rugând studenţii să pună întrebări la care se 

caută răspunsuri,  împreună determinând posibilele variante de 

rezolvare. Iniţial se dă o problemă care are următoarea condiţie: De 

determinat punctul de intersecţie a dreptei a cu planul ABC. 

1. Care este condiţia problemei? 

2. Ce este reprezentat în problemă? 

3. Ce metode putem utiliza? etc. 
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Astfel de metodă este pe larg utilizată în cadrul lecţiilor de 

geometrie descriptivă, la care studenţii participă activ şi rezolvă cu 

succes problemele. 

O direcţie principală de amplificare a potenţialului de inovare 

al studenţilor o reprezintă utilizarea metodelor de stimulare a 

creativităţii acestora. La baza acestor metode se află teoria asupra 

gândirii creative, care îşi fundamentează concepţiile pe câteva 

principii: 

a) Fiecare posedă într-o măsură oarecare aptitudinea de a 

crea; 

b) Anumiţi factori psihologici şi sociali împiedică oamenii să 

utilizeze din plin această facultate; 

c) Anumite metode de pregătire permit eliminarea 

obstacolelor psihologice şi utilizarea mai adecvată a capacităţii de a 

crea şi chiar dezvoltarea ei prin antrenamente corespunzătoare. 

Procesul creativ este o condiţie esenţială pentru predarea 

fiecărei discipline universitare (grafice). Prin stimularea creativităţii 

în general şi, în special, a creativităţii utile, studenţii reuşesc să facă 

faţă competenţei care se manifestă în prezent în cadrul pregătirii 

grafice iniţiale. De aceea, în procesul de pregătire a studenţilor 

ingineri conţinutul problemelor grafice este orientat spre rezolvarea 

problemelor inginereşti existente în practică (Fig. 3.9). Din această 

cauză toate firmele care îi angajează sunt preocupate de găsirea unor 

idei care să se concretizeze în produse şi servicii.  

Practica dovedeşte că multiplele idei obţinute la rezolvarea 

problemelor pot fi rezultatul gândirii creative individuale a fiecărui 

student sau a grupei academice realizate în procesul instructiv-

educativ, aplicând diverse metode de predare-învăţare şi de stimulare 

a creativităţii studenţilor ingineri. 

Printre principalele metode de dezvoltare a creativităţii se 

înscrie şi brainstorming-ul, lansat de Alex Osborn. Acesta reprezintă 
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asaltul de idei, având drept scop emiterea unui număr cât mai mare 

de idei privind modul de rezolvare a unei probleme, în speranţa ca în 

cadrul sau prin combinarea lor se va obţine soluţia optimă. Metoda 

constă mai întâi în prezentarea problemei grupului de studenţi pentru 

ca aceştia să emită idei de soluţionare a problemei, algoritmul de 

rezolvare. Procesul se realizează în mai multe faze. Mai întâi, 

studenţilor li se pun întrebări referitor la conţinutul problemei, se 

analizează elementele principale ce pot fi folosite la rezolvarea ei. Cu 

ajutorul studenţilor determinam posibilele căi (multiplele idei) de 

rezolvare a problemei date. Ideile înaintate de către studenţi nu se 

aleg după calitatea lor şi inițial nu vor fi  criticate. În cea de a doua 

etapă, se evidenţiază ideile optime de rezolvare şi se propune 

studenţilor să le aleagă. La ultima etapă se alege principala metoda şi 

se propune rezolvarea problemei. Metoda analizată se desfășoară în 

grupuri academice constituite dintr-un număr redus de persoane, de 

preferinţă 10-12, şi omogene din punctul de vedere al pregătirii lor. 

Grupul academic este coordonat de un moderator (profesor), iar 

durata optimă de desfăşurare a unei ore academice (şedinţe) este de 

45 minute. Principalele reguli de desfăşurare a acestei metode au fost 

următoarele: 

- determinarea cu precizie şi conştientizarea conţinutului 

problemei, asigurarea unui loc corespunzător pentru şedinţă, astfel 

încât să favorizeze crearea unei atmosfere creative; 

- selecţionarea grupei academice pe baza principiului 

specific specialităţilor date; 

- expunerea clară şi cât mai concisă a problemei pentru 

care se cer soluţii; 

- admiterea şi chiar solicitarea formulării de idei, metode 

de rezolvare oricât de neobişnuite, îndrăzneţe ar părea acestea; 

- neadmiterea în sesiune a niciunui fel de evaluări, 

aprecieri, judecăţi critice a ideilor enunţate; 
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- evitarea luărilor de cuvânt de dragul participării sau al 

afirmării, acestea deviind de la subiect; 

- înregistrarea exactă şi completă a discuţiilor, în special a 

ideilor /metodelor soluţiilor înaintate; 

- evaluarea şi selectarea ideilor/metodelor de rezolvare a 

problemei cu ajutorul profesorului de specialitate. Avantajele 

utilizării acestei metode constau în: obţinerea uşoară de idei noi 

pentru soluţionarea problemelor manageriale şi de altă natură; 

costurile reduse necesare pentru folosirea metodei; posibilitatea de 

utilizare largă, practic în toate componentele managementului. 

Sinectica, aplicată de noi, parcurge următoarele etape: la 

început niciunul din membrii grupei academice, în afară de liderul 

acesteia, nu ştie care este aspectul real al problemei ce trebuie 

rezolvate. Liderul lansează un cuvânt-cheie pentru a fi utilizat ca 

obiect de discuţie. De la acest cuvânt discuţia ar putea fi direcţionată 

într-o altă sferă de aplicabilitate decât cea luată în discuţie în general. 

Această stratagemă a fost adoptată pentru a îmbunătăţi calitatea 

ideilor nelimitând sfera de cuprindere a discuţiei. Folosirea sinecticii 

se face de către o grupă alcătuită, de regulă, din cinci-opt persoane, 

având o pregătire cât mai diversă. Derularea sinecticii simulează 

procesele creative spontane, astfel: 

- transformă necunoscutul în cunoscut prin definire 

riguroasă, analiză şi, eventual, reformulare a problemei supuse 

procesului inovator; 

- asigură îndepărtarea persoanelor implicate de subiect, în 

timp; 

- asigură generarea de idei noi privind problema abordată. 

Astfel de metodă se utilizează, de exemplu, la lecţiile de Geometrie 

descriptivă şi Desen tehnic. 

Activitatea individuală de creaţie a fost şi ea în centrul 

atenţiei noastre, discuţiile individuale, observările asupra procesului 
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de lucru, dar şi evaluările la diferite etape ne-au ajutat să valorificăm 

pe larg rezultatele măsurărilor statistice, inclusiv itemii din 

chestionare, care au devenit indicatori funcţionali de stimulare a 

creativităţii. 

Există şi multe alte metode şi tehnici de stimulare a 

creativităţii, dar sunt mai puţin frecvente în învăţământul tehnic 

ingineresc. Curriculumul aplicat conţine în sugestiile metodologice și 

strategii didactice pentru stimularea creativităţii la studenţi, 

abordarea noastră în ansamblu fiind orientată spre aceasta. De 

asemenea, toate lucrările individuale ale studenţilor care ţin de 

executarea desenelor tehnice reclamă antrenarea într-un proces 

creativ şi elaborarea propriu-zisă a produselor creaţiei. Metodologia 

de dezvoltare a creativităţii tehnice la studenţii ingineri este 

complexă şi adaptabilă la ritmul individual de lucru al fiecărui 

student, dar şi deschisă pentru noi abordări şi extensii. Contribuţia 

noastră experimentală se rezumă, în ultimă instanţă, la metodologia 

aplicată în vederea stimulării creativităţii tehnice a studenţilor 

ingineri, dar şi la măsurările detaliate efectuate, prin care am depistat 

nivelurile de creativitate, implicit  sugerându-ne direcţionarea 

activităţii individuale creative a fiecărui student. 
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CONTINUITATEA DINTRE NIVELURILE ȘI TREPTELE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT – PREMISĂ A UNUI PROCES INSTRUCTIV-

EDUCATIV DE SUCCES         
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Abstract 

The purpose of the hereby study is to analyse the process of 

crossing from a lower stage to a higher one, ensuring learning 

stability/ continuity regarding the education system framework. 

The “level” of education represents the organizing form that 

establishes the structures of achievement of initiation, based on the 

criterium of optimizing quality between psychological age, scholar 

age and each individual’s financial requirements, according to 

general objectives, particularly made and introduced into the system 

through political debate. 

Education “step” represents the organizing form of the 

education system that is based on specific objectives; its sole purpose 

is to improve the process of moving from one level to another on the 

education stairway. 
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Education “cycle” is the organizing form of the education 

system, determined by specific objectives, at a psychological rate, 

that have in consideration valuing pupils’ capabilities throughout 

crossing the same level or “step of education” and while in-between 

these two. 

 Keywords: continuity, levels, steps, cycles.  

 

Una dintre laturile muncii didactice, a cărei riguroasă 

traducere în viață  constituie cheia desfășurării cu succes a întregului 

proces de învățământ, este continuitatea în muncă a cadrelor 

didactice reflectată în rezultatele de la clasă.  

Conceptul de continuitate este tratat de științele pedagogice 

sau științe ale educației, care definesc și analizează sistemul de  

învățământ, schimbarea în educație, managementul organizației 

școlare și al instruirii, deciziile de politică a educației cu argumente 

de ordin teoretic și metodologic. 

Continuitatea este apreciată drept condiție a calității educației 

și funcționalității achizițiilor de ordin cognitiv, psihomotor și afectiv. 

Succesul obținut la o anumită etapă a procesului educațional este 

condiționat  de rezultatele învățării precedente [5]. 

Continuitatea dintre nivelurile și treptele școlare, legătura 

continuă a părților unui întreg, reprezintă un obiectiv general, angajat 

strategic la nivelul construcției sistemelor moderne de învățământ, 

promovat special în cazul proiectării și realizării reformelor școlare, 

în orice context istoric determinat din punct de vedere pedagogic și 

social [4]. 

Încă din sec. al XVII-lea,  marele pedagog J. A. Comenius 

tratează problema continuității punând accent pe faptul că relația de 

continuitate dintre toate treptele de învățământ și materia învățată la 

fiecare etapă facilitează organizarea logică și gradată a informației, 

formează abilități de a munci, de a acționa în condiții noi și de a lua 



28 

 

decizii; orientează toate verigile educaționale din actuala structură a 

învățământului spre formarea unei personalități capabile să se 

integreze social [6]. 

În secolele XIX-XX, John Dewey avansează principiul 

continuității experienței elevului în raport cu conținuturile instruirii, 

anticipând normativ paradigma curriculumului în perspectiva 

pedagogiei postmoderne. Aplicarea acestui principiu  asigură 

perspectiva creșterii/dezvoltării pozitive a elevului conform unor 

scopuri și obiective create la nivelul conexiunii dintre cerințele 

psihologice și sociale ale educației [6]. 

Prin continuitatea învățării înțelegem interconexiunea și 

interdependența factorilor și secvențelor de instruire, conținuturile 

anterioare fiind reînglobate și revalorificate de la o etapă la alta [5], 

trecerea prin actualizare de la conținuturile cunoscute spre cele 

necunoscute soldându-se cu avansarea pe o treaptă superioară. 

Fiecare verigă din respectivul lanț al învățării devine  importantă la 

nivel de sistem [2]. 

Asigurarea continuității reprezintă condiția structurală 

necesară pentru realizarea integrală a funcțiilor generale ale 

sistemului de învățământ care vizează formarea și dezvoltarea 

elevilor pentru integrarea lor optimă în școală, comunitate, societate, 

în plan cultural, civic și economic. În general, putem afirma că axa-

suport a educației este bazată pe principiul continuității și 

sistematizării.  

Conceptul de continuitate are două conotații: una logică, ceea 

ce presupune ca fiecare idee nouă să aibă drumul deschis de cele 

anterioare şi să-l deschidă firesc celor următoare și cealaltă 

temporală, care se explică prin faptul că învăţarea trebuie să aibă un 

traseu fluent în timp, prevenind apariţia golurilor semnificative în 

pregătirea elevului. Cele mai convingătoare motivații ale continuității 
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sunt cea fiziologică și psihică, care prevăd că intelectul uman se 

dezvoltă treptat, fără salturi bruşte [7]. 

  A exclude continuitatea din procesul de predare-învățare 

înseamnă a-i împiedica elevului modul normal de evoluţie. 

Continuitatea presupune facilitarea adaptării elevilor la condițiile de 

organizare, planificare, realizare și dezvoltare a instruirii, proprii 

unui nou nivel de învățământ. Aceasta este o provocare pedagogică 

majoră ținând cont de faptul că cele mai mari dificultăți de adaptare 

ale elevilor sunt evidente și, mai tot timpul, accentuate la intrarea lor 

în treapta primară [5]. Asigurarea continuității dintre nivelurile și 

treptele școlare va duce la realizarea idealului educațional: formarea 

personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabilă de autodezvoltare, care 

posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare 

pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi 

acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul 

valorilor naţionale şi universale asumate  [7]. 

Pe de altă parte, despre continuitate putem vorbi atât la nivel 

de sistem și proces educațional, cât și la nivel conceptual și 

operațional. La nivel de sistem educațional, în România, precum și 

în Republica Moldova, există continuitate, reflectată prin 

documentele curriculare și manuale. Rămâne de văzut cum se 

realizează aceasta la nivel  de proces.  

Instituționalizarea unor trepte școlare, integrate în structura 

de organizare internă a fiecărui nivel de învățământ reprezintă soluția 

optimă în realizarea și asigurarea continuității. De exemplu, în 

Republica Moldova, mai nou,  există „grădinițe-școală” (nr. 199, 

„Lăstăraș”,  nr. 152, „Pas cu Pas”), care au succese considerabile în 

pregătirea discipolilor. În România, aducerea și încadrarea clasei 

pregătitoare în ciclul primar constituie un pas important în 

diminuarea problemei continuității dintre cele două trepte școlare, 

observându-se deja unele schimbări semnificative [7]. 
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Ciclurile de învățământ sunt proiectate în interiorul unui nivel 

sau al unei trepte de învățământ. În funcție de obiectivul propus 

special pentru asigurarea continuității între niveluri și trepte sunt 

concepute cicluri curriculare de adaptare (la noul nivel sau la noua 

treaptă de învățământ), de dezvoltare (în interiorul unui nivel sau al 

unei trepte de învățământ) sau de orientare (la sfârșitul unui nivel sau 

al unei trepte de învățământ) [4]. 

Din perspectiva paradigmei curriculumului, resursa 

principală a continuității poate fi identificată la nivelul proiectării 

obiectivelor  generale și specifice ale sistemului de învățământ în 

România, respectiv  a competențelor, în Republica Moldova [7]. 

De altfel, aceasta implică valorificarea unității dintre 

dimensiunile psihologică (competențele) – socială (conținuturile de 

bază) a obiectivelor, opțiunea subiectivă a acestora și decizia 

obiectivă care trebuie luată în raport cu funcția culturală a educației 

[4] care are o pondere specifică la nivelul sistemelor  postmoderne de 

învățământ. De aici ideea că linia de continuitate imaginată 

pedagogic între toate nivelurile și treptele de învățământ are o 

substanță teleologică și axiologică de natură culturală. 

Dimensiunea psihologică a obiectivelor este exprimată prin 

competențe proiectate la nivelul taxonomiilor, în formule adaptabile 

la orice treaptă și disciplină de învățământ. 

Taxonomia obiectivelor psihologice cognitive, elaborată de 

B.S Bloom în sec. al XX-lea (1950), este exemplul clasic care 

definește esența educatului: cunoaștere simplă, înțelegere, aplicare, 

analiză, sinteză, evaluare critică [2]. Astfel, se pot identifica șase 

competențe care intervin în orice context didactic, anticipând un 

proces de acumulare psihologică și pedagogică ascendent, de la 

simplu la complex, în contextul continuității, a dezvoltării psihice 

(genetice conform teoriei lui Piaget), socioculturale (conform teoriei 

lui Bruner) și pedagogice, pe trepte de instruire:  
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- competențe de gradul I, care intervin în fazele inițiale/primare  ale 

învățării, asigurând stăpânirea materiei și transferul operațional 

disciplinar al cunoștințelor în anumite limite intra și interdisciplinare:  

a) cunoaștere simplă (prin identificare, însușire, definire în sens 

reproductiv),  

b) înțelegere (redefinire a produselor cunoașterii simple prin cuvinte 

proprii care marchează un efort cognitiv de interiorizare), 

 c) aplicare (în contexte limitate, prin utilizarea cunoștințelor înțelese, 

interiorizate). Exemple: a) capacitatea de identificare și de cunoaștere 

simplă a temei propuse; b) capacitatea de însușire primară a 

noțiunilor la nivel de redefinire, clasificare, ordonare, exemplificare, 

experimentare; c) capacitatea de abordare algoritmizată a 

problemelor sau situațiilor-problemă care trebuie rezolvate; 

- competențe de gradul II, care intervin ulterior, în fazele 

avansate/superioare ale învățării, asigurând transferul intra și 

interdisciplinar în situații complexe, cu deschideri pluridisciplinare/ 

multidisciplinare și transdisciplinare, valorificarea și exprimarea 

creatoare/inventivă, inovatoare a cunoștințelor interiorizate în sens 

pragmatic, analitic și sintetic, în contexte complexe, dar și 

contradictorii:  

 a) analiză (a cunoștințelor  înțelese, aplicate în diferite 

contexte); 

 b) sinteză (a cunoștințelor înțelese, aplicate și analizate în 

diferite  contexte din ce în ce mai complexe);  

 c) transfer creativ și inovator (a cunoștințelor  înțelese, 

aplicate, analizate și sintetizate în diferite contexte din ce în 

ce mai complexe, dar și contradictorii). 

 Exemple: a) capacitatea de descriere și de argumentare a 

unor situații, fenomene, soluții; b) capacitatea de comparare a 

rezultatelor, interpretare globală, elaborare de concluzii, de 
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reprezentare; c) capacitatea de adaptare la un context cognitiv și 

noncognitiv, social și comunitar [6].  

Dimensiunea socială a obiectivelor este exprimată la nivelul 

conținuturilor de bază (binele moral, adevărul științific, utilitatea 

adevărului științific, frumosul din artă, natură, societate, sănătatea 

psihofizică) [6] care trebuie cunoscute, înțelese, aplicate, analizate, 

sintetizate, evaluate critic de educați, pe termen scurt, mediu și lung, 

conform competențelor de ordin psihologic. Așadar, treptele 

curriculare definesc modelele de proiectare bazate pe obiective 

generale și specifice, dezvoltate în interiorul nivelurilor curriculare, 

special pentru a facilita continuitatea pedagogică, psihologică și 

socială de la un nivel curricular la altul. [2] 

Obiectivele generale ale sistemului de învățământ și 

obiectivele specifice fiecărui nivel sau fiecărei trepte de învățământ 

sunt construite în raport cu conceptul pedagogic de cultură generală. 

Acest concept definește ansamblul valorilor din domeniul cunoașterii 

umane, confirmate social (știință, tehnologie, artă, filozofie, religie, 

morală, politică, economie etc.), care asigură formarea-dezvoltarea 

optimă a personalității celui educat, în diferite etape ale evoluției 

acestuia.  

În concluzie, continuitatea în cadrul procesului de învățământ 

reprezintă una dintre căile eficiente de sporire a calității instruirii. 

Orice proces, atât în natură, cât și în societate, este continuu și se 

derulează de la simplu la complex. Principiul continuității este unul 

fundamental în procesul educațional și asigură condițiile necesare  

pentru a obține rezultate de calitate [1]. Organizarea ciclurilor 

curriculare este realizată în funcție de structura de bază, proprie 

fiecărui sistem de învățământ, construită conform scopurilor 

strategice (proiectate macrostructural) și obiectivelor generale și 

specifice (proiectate microstructural) ale nivelurilor și treptelor 
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școlare/curriculare, conferind acestora o dimensiune pedagogică a 

continuității. 
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Abstract 

The article deals with communicative approach. This method 

is based on the idea that learning language successfully comes 

through having to communicate real meaning. All the learners are 

involved in classroom activities and everyone is respected in the 

classroom as an individual.  

Keywords: communication, tasks, responsibility, effective, 

method. 

 

Одним из эффективных методов обучения иностранных 

языков является коммуникативный, который представляет собой 

преподавание, организованное на основе заданий 

коммуникативного характера. Сегодня на эту тему говорят 

многие педагоги и методисты, написано множество трудов на 

разных языках. Нововведения в образовании требуют нового 

подхода в преподавании, в частности, преподавании 

иностранных языков. Коммуникативный подход сегодня 

считается наиболее эффективным в преподавании языка и 

учителей призывают изучить данный подход и применять на 

уроках. Данная статья рассмотрит некоторые понятия о 

коммуникативном подходе и  его основные характеристики.  

Для начала рассмотрим некоторые определения 

коммуникативного подхода. 

Коммуникативный подход в обучении – один из методов 

изучения иностранных языков. [3]  
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Коммуникативный метод предполагает развитие 

способности думать на изучаемом языке в обстоятельствах 

реальной жизни. Преподаватель моделирует на уроке как можно 

больше ситуаций общения и поощряет попытки студентов 

принять в них участие. Таким образом, у учеников 

стимулируется желание высказаться. [6] 

Просмотрев вышеуказанные определения, становится 

очевидным, что коммуникативный метод в обучении 

иностранным языкам учит учащихся говорить, свободно 

общаться, ориентироваться в иноязычной среде, следовательно, 

создает мощную мотивацию для учащихся наряду с другими 

имеющимися методами. Посредством данного метода, учащихся 

не  только обучают, их воспитывают, в классе создаются все 

необходимые предпосылки для познания и развития учеников. 

Как считает Гез Н. И., «принцип коммуникативной 

направленности означает, что учебно-воспитательный процесс 

по иностранному языку в школе должен быть так организован, 

целенаправлен и реализован, чтобы в результате обучения 

учащиеся овладели необходимым минимумом умений и 

навыков для пользования иностранным языком как средством 

общения в рамках тематики, предложенной программой». [1, 

с.373] 

Из вышеуказанного следует, что преподавателю 

иностранного языка нужно постараться организовать 

практическую деятельность таким образом, чтобы ученики 

заговорили. Преподавателю необходимо подготовить большой 

объем речевых упражнений для учащихся, которые, в свою 

очередь,  вырабатывают способность использовать иностранный 

язык грамотно. Предполагается, что учащиеся должны понимать 

собеседника, уметь высказывать свое мнение, обсуждать какие 

либо вопросы. Данный подход отражен в ряде учебных планов и 
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учебников, однако важно понять, что для осуществления 

коммуникативного подхода руководствоваться лишь учебником 

нецелесообразно. Необходимо создать в аудитории работу 

таким образом, чтобы  коммуникативная направленность 

проявлялась на каждом ее этапе. 

 «Коммуникативная (речевая) направленность обучения 

иностранному языку должна в равной мере проявляться как при 

работе над устной, так и при работе над письменной речью, т. е. 

в процессе чтения и письма. Это означает на практике 

извлечение и передачу новой полезной информации при 

осуществлении указанных видов речевой деятельности на 

иностранном языке» [1, с. 373]. 

Но не надо забывать, что аудирование не должно быть 

проигнорировано преподавателем, учащиеся должны слышать 

речь не только своего преподавателя и сокурсников; 

упражнения на аудирование  должны иметь важное место в 

аудитории. Для этого в классе нужно использовать 

инновационные технологии. На сегодняшнем этапе вряд ли кто 

испытывает сложности в использовании компьютера. Сегодня с 

легкостью и без финансовых затрат (хотя с огромной потерей 

времени) можно использовать различные задания, презентации, 

речевые упражнения, песни, клипы,  для достижения целей (для 

использования коммуникативного метода в классе). Конечно, 

недостаточно владеть всеми инновационными инструментами, 

важно знать на каких же параметрах фокусируется 

коммуникативный метод.  

    Коммуникативный подход, прежде всего, 

фокусируется не на правильности языковых структур (хотя этот 

аспект также остается важным), а на других параметрах:   

 взаимодействии участников в процессе общения, 

 уяснении и достижении общей коммуникативной цели, 
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 попытках объяснить и выразить вещи различными 

способами, 

 расширении компетенции одного участника 

коммуникации за счет общения с другими участниками. 

Учитель при использовании коммуникативного подхода, 

как правило, выступает в качестве помощника, друга, советчика. 

Учащиеся знают и понимают,  что от них требуется и для чего. 

Они не являются марионетками, которыми управляют и которые 

не знают, чего же от них хотят. Они отчетливо все осознают и 

охотно сотрудничают. Здесь учитель не доминант, он – партнер, 

более мудрый и знающий как направить работу в нужном 

направлении, какие задания и формы заданий более 

эффективны, кто из учащихся нуждается в большей поддержке. 

Основное внимание уделяется групповому обучению. 

Задача учителя и учеников – научиться работать сообща, отойти 

от индивидуализированного обучения. Ученик учится слушать 

своих товарищей, вести беседы и дискуссии в группе, работать 

над проектами вместе с другими участниками группы. Ученик 

больше ориентируется на своих товарищей по группе, чем на 

своего учителя как на модель [3]. 

Пассов Е. И. считает, что «сущность коммуникативного 

обучения  заключается в том, что процесс обучения является мо-

делью процесса общения. Однако это не означает, что процесс 

обучения строится как копия процесса общения» [2, с. 4]. 

С этим сложно не согласиться, так как процесс обучения 

является более сложным по своему содержанию, нежели 

процесс общения, хотя последний имеет важное место в первом. 

Вместе с тем Пассов говорит о том, что «создать процесс 

обучения как модель процесса общения означает - 

смоделировать лишь основные, принципиально важные, 

сущностные параметры общения, к которым относятся: 
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личностный характер коммуникативной деятельности субъекта 

общения, взаимоотношения и взаимодействие речевых 

партнеров, ситуации как формы функционирования общения, 

содержательная основа процесса общения, система речевых 

средств, усвоение которой обеспечило бы коммуникативную 

деятельность в ситуациях общения, функциональный характер 

усвоения и использования речевых средств, эвристичность 

(новизна) общения и т. п.» [2, с. 4]. 

Здесь очень важно рассмотреть цели коммуникативного 

подхода в обучении иностранным языкам, так как без цели 

ничего не делается и сложно чего-либо достичь.  

 Также Пассов говорит о том, что «всякая система 

обучения целенаправленна, т. е. строится не произвольно, а с 

таким расчетом, чтобы наиболее успешно достичь поставленной 

цели» [2, с. 6]. 

Не следует считать целью коммуникативного подхода 

обучение говорению; для достижения цели учителю необходимо 

изучить не только принципы данного подхода, но и методику 

преподавания в целом, педагогику, психологию. Очень важно, 

чтобы сам ученик понял какова же цель обучения и принял ее за 

свою, нужную и необходимую. Без правильной постановки цели 

достичь хороших результатов на пути овладения иностранным 

языком будет  невозможно.  

Следовательно, у ученика должна быть своя цель и своя 

мотивация. Мотивация, возможно, создается посредством 

выдвижения ученика в центр. Сейчас в центре учебного 

процесса ученик, не учитель. 

У ученика же есть мощная мотивация изучать 

иностранный язык посредством накопления знаний и опыта. 

Данный метод вызывает интерес посредством изучения 

современных и важных тем, а также, посредством 
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предоставления им выбора интересных текстов и упражнений. 

Коммуникативные способности учащихся развиваются 

посредством содержательных, хорошо продуманных, 

практических и целесообразных заданий, успешное выполнение 

которых радует учащихся и позволяет им поверить в свои силы.  

  Подводя итоги, стоит отметить, что  коммуникативный 

подход в обучении иностранным языкам является эффективным 

и наиболее адекватным. Важной характеристикой данного 

подхода является то, что в центре учебного процесса является 

ученик. Учитель является советчиком, другом; в аудитории 

царит атмосфера сотрудничества и совместной работы,  где 

мнение каждого ученика уважают;  учащиеся умеют учиться и 

знают, как учиться, следовательно, они несут на себе 

ответственность за свое обучение, не возлагают ответственность 

на учителя, репетитора. Учитель в свою очередь несет 

ответственность за организацию коммуникативного обучения. 

Педагог помогает учащимся развиваться и постепенно стать 

самостоятельными исследователями в своих достижениях; 

педагог  поддерживает, поощряет и одобряет успехи учащихся. 

Сложной задачей учителя является нахождение оптимальных 

путей, которые приведут  к самостоятельности учащегося. Для 

этого, каждый ученик должен быть вовлечен в учебный процесс 

и знать, что его уважают как личность с его интересами, 

взглядами, слабыми и сильными сторонами, предпочитаемым 

стилем обучения.   
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Abstract 

Communication competences are innate, but in the case of 

teachers these are adapted and are enhanced through effort and 

volition. The teaching staff/teacher fulfills an exceptionally important 

profession that ensures the formation and training of the young 

generation. Through communication and assertive behavior, the self-

respect, the respect for the others and from others grow. Thus, the 

teacher has the role of creating effective relations between the actors 

of educational field. The values of assertive communication (self-

respect, self-disclosure, empathy) will allow an optimal professional 

development. 

Keywords: didactic career, pedagogic communication, 

assertive communication, teaching staff/teacher.  
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 Pe parcursul vieţii, fiecare dintre noi se confruntă cu situaţii 

care ne pun în ipostaza de a alege între mai multe posibilităţi. Una 

dintre deciziile importante majore pentru orice persoană este decizia 

privind alegerea traseului profesional.  

 Fiecare persoană are o istorie profesională pe care o putem 

numi carieră. G. Johns, în lucrarea ,,Comportament organizațional” 

prezintă cariera ca „o succesiune evolutivă de activități și poziții 

profesionale pe care le atinge o persoană, ca și atitudinile și 

competențele asociate care se dezvoltă de-a lungul timpului” [7, p. 

30-31]. 

 Conform Dicționarului explicativ al limbii române, noțiunea 

de carieră semnifică „profesie, ocupație; domeniu de activitate; 

etapă, treaptă în ierarhia socială sau profesională; poziție în societate, 

situație bună” [9]. 

 În viziunea autorului I. O. Pânișoară, cariera este o succesiune 

de activităţi şi poziţii profesionale pe care o persoană le atinge, ca şi 

atitudinile, cunoştinţele şi componentele asociate, care se dezvoltă 

de-a lungul timpului. Cu referire la cariera didactică, autoarea Elena 

Losâi, în lucrarea ,,Cariera profesională și factorii care o 

condiționează”,  identifică trei  elemente importante: 

 Cariera este un proces dinamic în timp, care are două 

dimensiuni: a) cariera externă – succesiunea obiectivă de 

poziții pe care individul le parcurge în timp; b) cariera 

internă – interpretarea  pe care o dă individul experiențelor 

obiective prin prisma subiectivității sale; 

 Cariera presupune interacțiunea dintre factorii organizaționali 

și cei individuali;          

 Cariera oferă o identitate ocupațională: profesia, poziția 

ocupată, organizația în care lucrează,  toate acestea fac parte 

din identitatea individului [7, p. 33]. 
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 Cadrul didactic îndeplinește o profesiune  de o deosebită 

importanță ce asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor 

generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de 

învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socioprofesională, 

morală și cetățenească.  

 Un rol deosebit în cariera didactică îl ocupă comunicarea 

asertivă care este garantul dezvoltării unei cariere de succes [1, p. 

5]. Pentru a putea comunica asertiv, este necesar, în primul rând, să 

comunicăm frecvent în variate contexte, inclusiv profesionale și să 

folosim orice ocazie pentru a comunica public în scopul de a ne 

dezvolta competențele de comunicare. 

 Etimologic, termenul comunicare derivă din limba latină 

unde ,,communis” înseamnă ,,a fi în relație cu, a pune de acord” (sec. 

al XIV-lea) [8, p. 9]; înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură 

[5, p. 205]. 

 Comunicarea reprezintă modalitatea fundamentală de 

interacţiune psihosocială, schimb de mesaje între indivizi, menit să 

realizeze relaţii interpersonale durabile prin care se poate influenţa 

menţinerea sau modificarea comportamentului individual sau de 

grup. Pentru ca o comunicare să se  realizeze, sunt necesare: 1. 

ascultarea activă; 2. înţelegerea mesajului transmis; 3. interpretarea 

limbajului nonverbal [ 8 ]. 

 Dacă comunicarea este un proces de transmitere a 

informațiilor prin utilizarea unor mijloace, semne, semnale, 

simboluri, mesaje, apoi comunicarea pedagogică se desfășoară în 

mediul profesional. 

 Comunicarea pedagogică este o interacțiune profesională a 

pedagogului cu elevii/studenții în procesul educațional, care are 

anumite funcții didactice și educative și este orientată spre a crea 

climatul psihopedagogic potrivit, necesar educației prin crearea 

anumitor relații dintre emițător (pedagog) și receptor (elev, student). 
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Este un proces de influență asupra personalității elevului. 

Comunicăm cu scopul de a schimba sentimentele, emoțiile, ideile, 

convingerile, comportamentul celui ce se instruiește, se educă [1, p. 

9-10]. 

 Comunicarea pedagogică, în viziunea cercetătorului S. 

Cristea, reprezintă un principiu axiomatic al activității de educație 

care presupune un mesaj educațional elaborat de subiectul educației 

(profesorul), capabil să provoace reacția formativă a obiectului 

educației (școlarul), evaluabilă în termeni de conexiune inversă 

externă și internă [4, p. 491]. 

 Este semnificativ faptul  că procesul de comunicare didactică 

mijlocește/susține interacțiunea dintre profesor și elevi prin mesaje 

didactice cu intenția de a influența formarea la elevi a unui 

comportament comunicativ eficient, pentru a asigura ascultarea 

optimă persuadarea/înțelegerea, buna relaționare a acestora și 

compatibilizarea educațională între actorii educației [1, p. 10]. 

 O. Ciobanu interpretează comunicarea didactică ca formă 

particulară a comunicării umane, indispensabilă în vehicularea unor 

conținuturi determinate, specifice unui act de învățare sistematică și 

asistată. Autoarea ne prezintă elementele structurale ale comunicării 

didactice, acestea fiind: emițătorul, receptorul, mesajul, canalul de 

comunicare, factori perturbatori, contextul comunicării, feedbackul 

[2, p. 17]. 

 Cu referire la  conceptul de comunicare asertivă, menţionăm 

că este un termen relativ nou pentru arealul românesc. Preluat de la 

americani (în anii 50-60), acest termen semnifică expunerea 

propriului punct de vedere într-o manieră deschisă și onestă [1, p. 

8]. 

 Comunicarea asertivă a devenit subiect de cercetare pentru 

diverși specialiști din domeniul psihoterapiei comportamentale, 
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printre care menționăm: J. Wolfe, A. Lazarus, P. Lange, A. 

Jucubowski, M. Cojocaru-Borozan, M. Ianioglo, El. Bîrsan ș.a.        

 A. Lazarus (1973) afirma că asertivitatea  reprezintă  

capacitatea de a influența pe alții; tot autorul menționat stabilește 

următoarele abilități: abilitatea de a spune NU; abilitatea de a cere 

favoruri sau a face solicitări; abilitatea de a exprima sentimentele 

pozitive și negative; abilitatea de a iniția, a continua și a finaliza o 

conversație generală.  

 Cercetătorii Rich şi Schroeder (1976) au susţinut că 

asertivitatea este abilitatea de a căuta, a menţine sau de a intensifica 

refortificarea într-o situaţie interpersonală, prin intermediul 

exprimării sentimentelor sau a dorinţelor. Gradul de asertivitate poate 

fi măsurat prin efectivitatea reacţiei individului în producerea, 

menţinerea sau intensificarea refortificării.            

  Heimberg, Moutgomery, Madsen (1977) au sugerat că 

asertivitatea este conceptualizată ca fiind rezolvarea efectivă a 

problemei. 

 J. Wolfe (1982) prezintă asertivitatea în termeni de 

,,exprimarea oricărei emoții ale unei persoane, în afară de 

anxietate”.  

  F. Lowrence (1997) extinde conceptul de asertivitate la 

,,învățarea abilității de a adapta comportamentul solicitărilor 

situației interpersonale, astfel încât consecințele pozitive să fie 

maxime, iar cele negative – minime [apud 1, p. 13-17]. 

 M. Cojocaru-Borozan afirmă că aserțiunea este o competență 

afectivă reflectată în cultura emoțională a profesorului ce reprezintă 

un comportament de autoafirmare a profesorului și elevilor în 

interacțiunile educaționale, asigurând dezvoltarea 

multidimensională optimă a personalității [3, p. 10] 

 M. Ianiaglo (2013) menționează că asertivitatea este 

abilitatatea de exprimare a emoțiilor și a gândurilor într-un mod în 
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care ne satisfacem nevoile și dorințele și le respectăm pe cele ale 

interlocutorului. 

 El. Bîrsan (2013) afirmă că, în cazul profesorului,  

comunicarea asertivă este comportamentul în situație de comunicare 

profesională, ce apare ca soluție pentru satisfacerea trebuinței de 

dezvoltare personală [1, p. 32]. 

            Asertivitatea presupune ,,exprimarea cu ușurință a punctului 

de vedere și a intereselor, fără anxietate și fără să le nege pe cele ale 

altora”. Este competența de a ne exprima sentimentele și 

convingerile și de a solicita respectarea drepturilor în comunicarea cu 

interlocutorul. Se bazează pe un proces de comunicare ce combină 

formularea și comunicarea propriilor gânduri, opinii și dorințe într-un 

mod clar, direct și lipsit de agresivitate. 

  P. Butler (1981) utilizează teoria „life positions” pentru a 

sublinia diferenţa dintre comportamentul asertiv – „eu sunt ok, tu ești 

ok”, comportamentul pasiv – „eu nu sunt ok, tu eşti ok” şi 

comportamentul agresiv – „eu sunt ok, tu nu eşti ok”. 

 Comunicarea asertivă este constituită din mai multe 

componente:  

1. Componenta cognitivă afișează modul în care persoanele înțeleg 

propriile acțiuni, emoții,  motivația. 

2. Componenta atitudinală exprimă stima de sine în ce privește 

autoevaluarea pozitivă și negativă a persoanei. 

3. Componenta comportamentală explică strategiile pe care 

persoanele le aplică pentru a-și crea imaginea în fața celorlalți și a 

întreține relații sociale și interpersonale [1, p. 40-41]. 

          Comunicarea asertivă a cadrului didactic poate fi cel mai bine 

monitorizată prin elementele nonverbale, fiind întărită de 

următoarele elemente: contactul vizual, tonul vocii, mimica. 

 Stilul asertiv de comunicare este caracterizat printr-o serie 

de elemente: 
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-  ai convingerea că toate persoanele îţi sunt egale; 

-  acorzi importanţă părerilor şi intereselor celorlalți; 

-  există concordanţă între mesajul verbal transmis, mimică şi 

gestică; 

-  mesajele utilizate sunt de genul „eu cred că…, mă simt…”; 

-  susţinerea privirii interlocutorului. 

 Expresiile verbale ale limbajului asertiv pot fi însoţite de 

semnale nonverbale care ne ajută să transmitem mai uşor 

mesajul. Expresiile faciale relaxate şi deschise, contactul vizual, 

poziţia corpului dreaptă şi relaxată, o voce calmă şi sigură, însoţite de 

zâmbet atunci când este necesar, pot reprezenta succesul unei 

comunicări. Comunicarea şi comportamentul asertiv cresc stima de 

sine, aduc respect pentru ceilalţi şi din partea celorlalți. 

 Activitatea profesională a cadrului didactic implică o serie de 

responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, competenţe, în care se 

disting multe alte activități profesionale, al căror „obiect” al muncii 

este omul. Cu ajutorul comunicării asertive, cadrul didactic  devine 

mai deschis, direct și onest. Învățământul modern se conduce după o 

paradigmă a educației, care promovează o nouă concepție despre 

formarea elevului, despre idealul social-uman, astfel încât activitatea 

școlară trebuie întâmpinată prin practici democratice. În spiritul 

acestei paradigme, se promovează gândirea creatoare, inițiativa și 

cooperarea, capacitatea de decizie, aptitudinile și talentul, 

personalitatea elevului, așadar un învățământ care cultivă 

dinamismul și disponibilitatea pentru înnoire, aptitudinea pentru 

schimbare, capacitatea de invenție și inovație, comunicare și 

comportament asertiv. Prin urmare, cadrului  didactic îi revine rolul 

de a crea relații eficiente dintre actorii câmpului educațional [10]. 

 Studiile din domeniul educaţional au arătat că deprinderile 

sociale insuficient dezvoltate sunt asociate cu performanţe şcolare 

scăzute, probleme emoţionale şi comportamentale, dificultăţi de 
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adaptare socială. Dificultăţile de stabilire şi menţinere a relaţiilor 

interpersonale reduc calitatea şi frecvenţa experienţelor de învăţare, 

ceea ce duce la scăderea performanţelor şcolare. Deprinderile de 

comunicare şi relaţionare reprezintă un factor protector faţă de 

comportamentele de risc şi faţă de situaţiile de criză. În această 

ordine de idei, devine foarte importantă dezvoltarea la elev a 

abilităţilor de comunicare asertivă, care necesită artă și măiestrie 

pedagogică. 

 Arta pedagogică presupune, înainte de toate, a te pune la 

dispoziția copiilor, a le înțelege universul, a le sintetiza interesele 

care-i animă. Măiestria pedagogică se bazează, în mare parte,  pe un 

dar, pe care candidații la funcția de profesor îl au sau nu-l au [6, p. 

19].  

            În concluzie menționăm că dimensiunile comunicării asertive 

(cognitivă, atitudinală, comportamentală) a cadrului didactic, sub 

aspect verbal și nonverbal, se formează pe parcursul vieții, în deosebi 

în timpul studiilor universitare și al activității educaționale. 
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EVALUAREA ȘCOLARĂ: 

DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

Ana BULAT, doctorandă 

Abstract    

The word „assessment” is a polysemantic word. Due to this 

fact the assessment is present in all the life’s areas. In educational 

system, the presence of the assessment is stimulated by the 

interdependence between education and social-economical 

developement of the society. School assessment is defined by 

specialists „the process of measuring, apreciation and adoption of 

the ameliorative measures”. The actual statute of the assessment was 

conquered through the crossing of some evolutive stages of the 

docimological paradigm.  
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Evaluarea este un concept căruia i se atribuie definiții 

multiple, cu toate acestea, este un termen greu de definit. Cuvântul „a 

evalua” poate fi înlocuit cu o gamă largă de sinonime, fiecare dintre 

ele păstrând o conotație specifică: a estima, a aprecia, a calcula, a 

măsura, a nota, a prețui, a socoti, a priza, a determina etc. De aici 

conchidem că evaluarea este omniprezentă și permanentă în existența 

umană.  

Prezența evaluării în educație este stimulată de 

interdependența învățământului cu dezvoltarea socio-economică și 

culturală a unui stat. Sistemul educațional este creat pe baza unui 

sistem de valori și operează cu ele. Acestea sunt determinate de 

valorile sociale și culturale ale națiunii, căreia i se atribuie la o 

anumită perioadă istorică. Finalitățile și conținuturile educației 

creează legătura strânsă dintre evaluare și sistemul de valori al 

educației. În acest context, rolul evaluării este de a sprijini actul de 

educație, implicându-se constructiv la conceperea personalității 

elevului în spiritul valorilor autentice.  

Evaluarea școlară, raportată la predare și învățare, este parte 

componentă a procesului instructiv-educativ. În a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, teoria și practica evaluării au început să ocupe 

poziție dominantă în cercetările specialiștilor din domeniu, preluând 

câteva dintre principiile docimologiei (gr. dokime = probă, încercare, 

examen ; logos = știință), fondată de psihologul francez Henri Piéron 

(1922). G. de Landsheere propune definiţia docimologiei, numind-o 

„știința care are ca obiect studierea sistematică a examenelor, în 

special a sistemelor de notare și a comportării examinatorilor și a 

celor examinați” [3, p. 9]. Referitor la efectele acestui studiu al 

examenelor, Landsheere evidențiază faptul că, inițial, docimologia a 

avut un caracter negativ, deoarece ea critica modurile de notare, 

evidențiind lipsa de fidelitate a examenelor. Ulterior, din critic 

negativ, docimologia devine critic constructiv, propunând metode și 
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procedee de măsurare mai obiective, mijloace de notare comparabile, 

ceea ce urma să furnizeze o echitate școlară mai proeminentă.  

Pe continentul american, Benjamin Bloom, întemeietorul 

celebrei taxonomii ce-i poartă numele („Taxonomia lui Bloom”), 

definește evaluarea drept „formulare, într-un scop determinat, a unor 

judecăți asupra valorii anumitor idei, lucrări, situații, metode, 

materiale, etc.” În acest context, evaluării i se atribuie trăsături ale 

cunoașterii, citate și în studiile dedicate evaluării ale autorilor 

Constantin Cucoș, Ion T. Radu, sub forma următoarelor elemente 

definitorii:  

- fenomene foarte variate constituie obiectul evaluării ;  

- evaluarea implică o judecată de valoare asupra fenomenului 

evaluat;  

- ea presupune atât cuantificarea (măsurarea) fenomenului, cât 

și aprecierea lui ;  

- judecățile de valoare implică utilizarea unor criterii ;  

- totul este efectuat „într-un scop determinat” [2, p. 24; 6, p. 

11]. 

Evoluția teoriei și practicii pedagogice este revelația unei 

controverse variate, fondată pe legături logice, între obiectivele și 

conținuturile actului didactic și procesul de instruire și evaluare. De 

obiective și conținuturi depinde atât natura comportamentelor de 

dezvoltat celor instruiți, cât și modurile de evaluare ale activității 

desfășurate. Se constată astfel că evaluarea este prezentă în toate 

componentele procesului didactic. Profesorul universitar Ion T. Radu 

însumează caracteristicile (notele definitorii) evaluării în enunțurile 

ce urmează: „Evaluarea este o acțiune de cunoaștere (specifică) a 

unor fenomene sub raportul însușirilor acestora, a stării și 

funcționalității unui sistem, a rezultatelor unei activități; obiectul ei 

poate fi un fenomen, o persoană (elev, profesor), o activitate sau 

rezultatul acesteia, o instituție, sistemul școlar în ansamblu, etc. 

Actul evaluativ vizează ameliorarea stării fenomenelor evaluate, 
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fiind realizată în perspectiva luării unor decizii de această natură, pe 

care le fundamentează. Evaluarea este realizată cu un scop distinct, 

cel mai adesea, imediat” [Ibid., p. 12-13]. 

Completând lista definiţiilor date evaluării, menţionăm 

interpretarea dată actului evaluativ de către specialiştii Dan Potolea și 

Marin Manolescu: „A evalua înseamnă a emite judecăți de valoare, 

privind învățarea de către elev, pe baza unor criterii adecvate 

obiectivelor fixate, în vederea luării unor decizii” [5, p. 4]. Autorii 

citați identifică două concepte fundamentale ale procesului evaluativ: 

noțiunea de obiectiv (în raport cu care sunt situate rezultatele 

elevilor) și noțiunea de „criterii de apreciere” (adecvate obiectivului 

fixat). 

În aceeași ordine de idei, Ioan Cerghit propune următoarea 

definiție a evaluării: „a evalua înseamnă a enunța o judecată de 

valoare, după criterii precis stabilite, cu privire la o entitate 

determinată, în scopul adoptării unei decizii referitoare la 

ameliorarea sau viitorul acestei entități” [1, p. 345]. 

Încheiem lista explicaţiilor făcute pe marginea actului 

evaluativ cu cea a lui Constantin Cucoș, specialist versat în științe ale 

educației, care caracterizează prin evaluarea școlară „procesul prin 

care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, 

permițând luarea unor decizii ulterioare, prin respectarea a trei 

momente distincte: măsurarea, aprecierea rezultatelor școlare și 

adoptarea măsurilor ameliorative” [2, p.28]. Autorul subliniază faptul 

că evaluarea trebuie proiectată ca o cale de perfecționare, ce vizează 

o strategie globală a formării. 

Analizând parcursul diacronic al evaluării şcolare, constatăm  

că versiunea actuală a termenului „evaluare” a apărut mult mai 

târziu. Originea acestei concepții face trimitere la perioada anilor ’60 

pe continentul american și a anilor ’70 pe cel european. Inițial, 

evaluarea era concepută drept activitate de examinare și notare; 
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ulterior se studia comportamentul evaluatorilor și examinaților. 

Astăzi, evaluarea desemnează o activitate complexă de formulare a 

judecăților de valoare referitoare la procesul și produsul învățării 

elevilor. În această ordine de idei, evoluția paradigmei docimologice 

a parcurs etapele următoare:  

1. Etapa esențialmente critică a fost marcată prin punerea în 

evidență a dificultăților și „capcanelor” prezente în procesul 

evaluativ. Henri Piéron este personalitatea notorie a acestei etape. 

2. Etapa esențialmente explicativă a cantonat tentativa de 

explicitare a rezultatelor evaluării, a capcanelor acestui proces. 

Reducerea evaluării la dimensiunea ei sumativă este contestată de 

Bonniol, Caverni, Noizet (1972). Ei consideră evaluarea drept o 

activitate de comparare a rezultatelor școlare ale elevilor cu un model 

de referință.  

3. Etapa atitudinilor și concepțiilor contradictorii față de 

evaluare s-a confruntat cu punerea sub semnul întrebării a 

docimologiei, pe de o parte, și cu o atitudine de exagerare a funcțiilor 

și posibilităților evaluării de a crește gradul său de obiectivitate, pe 

de altă parte. J. Cardinet, Tourneur, L. Allal – 1976, Scallon – 1981 

au adus un aport esențial în mișcarea de creare a unei științe a 

măsurării.  

4. Etapa trecerii de la evaluarea înțeleasă ca măsurare la 

evaluarea concepută ca activitate evaluativă este raportată la 

cuvintele-cheie „cogniție” și „metacogniție”. În această etapă, 

elemente din domeniul psihologiei cognitive câștigă teren în 

domeniul evaluării școlare și se atestă co-responsabilizarea celui care 

învață – elevul [4, p. 21]. 

Constatăm că evoluția concepțiilor evaluării este orientată 

spre o învățare mai eficientă. Evaluarea este parte integrantă a 

procesului de învățământ și urmărește evoluția elevului, cu scopul 

ameliorării și optimizării proceselor de predare și învățare.  
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În concluzie, putem spune că evaluarea, pe lângă predare și 

învățare, este o parte integrantă a procesului de învățământ. 

Multitudinea de sinonime atribuite acestui termen reflectă utilizarea 

evaluării pe larg nu doar în educație, dar și în alte domenii ale 

activității umane. Evaluarea școlară actuală este suma unor etape 

evolutive parcurse în timp de către paradigma docimologică. Această 

evoluție a concepțiilor evaluării are scopul primordial de a asigura un 

plus de eficientizare a învățării. 
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Юлиана БАБИН, doctorandă 

 

Abstract                                                                                          

The aim of educational methodology of discipline Artistic 

Weaving consists in provision of a high level of textile designers’ 

education and the corresponding quality of their projects, of 

tapestries. During pedagogical experiments, the author proposes 

modern problem-solving ways providing realization of this aim. 

Nowadays the solution of this problem is seen in carrying out 

modernization of art education as consisted with the specified tasks 

of students training, highly qualified specialists in decorative art. 

The decorative composition is the bases of methodology application 

in the process of the students professional training in the course 

”Artistic Tapestry” and especially of artistic creativity development. 

 

Keywords: artistic tapestry, higher education establishment, 

art textile, methodology of teaching, methods of professional training 

of the students, decorative composition, development. 

      Современные тенденции преподавания художественно-

эстетической дисциплины «Ковроткачество»  предполагают 

развитие творческих способностей и профессиональных умений 

студентов. Посредством исполнения и осмысления работ, 

выполненных в технике гобелена, у обучающихся происходит 

формирование мотивации при занятии художественным 

творчеством, тем самым совершенствуя эмоциональную и 

культурную сферы личности. В связи с этим возрастает 

всеобщий интерес и необходимость изучения данной 

дисциплины. В ходе обучения учащиеся овладевают 
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комплексом опорных теоретических знаний и практических 

навыков.  

       В современной методологии основополагающим в 

процессе обучения искусству гобелена является проведение  

практических занятий. Знание студентами основ и законов 

декоративной композиции – необходимый фактор для создания 

творческих работ высокого уровня  (об этом писали В. А. 

Барадулина, С. А. Малахова, О. Н. Попова, А. С. Хворостова,   

Б. В. Нешумова, Г. К. Кабижанова, В. Н. Козлова, И. А. Даги [7], 

Г. М. Логвиненко [3], Г. Л. Шевченко [8]). Главное, в 

монокомпозиции, которая лежит в основе гобелена, все 

элементы должны быть организованы так, чтобы не создавать 

впечатление фрагментa  ткани. Степень стилизации может быть 

различной в зависимости от творческого замысла. Надо 

стремиться выделить и изобразить самое характерное, что 

позволяет узнать мотив с первого взгляда [8, с. 8-9]. Доступно 

изложен материал по технике изготовления гобелена Дворкиной 

И. [1],  Кравченко С. Н. [2, с. 53-57]. Из числа молдавских 

исследователей и ученых, по теме методологии преподавания, 

профессиональной подготовки и развития творческой 

креативности студентов по специальности «Ковроткачество», 

написано немало работ – методические пособия, монографии и 

статьи Уваровой А. [5, 6, 7], Грама В. [6, 7], Аждер Е., Арбуз-

Спатарь О. [9],  Симак А. [10] и другие, которые служат гидом в 

процессе обучения искусству современного гобелена в ГПУ им. 

И. Крянгэ и других вузах. 

        Практически во всех высших заведениях преподавание  

проводится в тесном взаимодействии со всем комплексом 

учебных дисциплин, связанных с изобразительным искусством 

(интеграция дисциплин – рисунка, живописи, композиции, 

цветоведения). Преподаватель, излагая материал, знакомит 
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студентов с основными положениями, касающимися приёмов, 

специфики, технологических особенностей, методов ручного 

ткачества и истории ковроткачества. Педагог сопровождает 

теоретический материал показом курсовых и дипломных 

проектов из методического фонда кафедры, образцов, 

выполненных в материале в различных техниках. При этом 

анализируются технологические особенности каждой техники, 

композиционное решение темы, трактовка изобразительного 

мотива и соответствие выбранной структуре. Используя 

дидактический принцип наглядности (в основе - объяснительно-

иллюстративный метод), педагог знакомит студентов с 

различными формами стилизации и множеством приёмов и 

способов ткачества. Следовательно, формирует и развивает в 

характере студентов пространственное, художественно-образное 

и композиционное мышление, стимулирует интерес к 

декоративно-прикладному искусству и познанию нового. 

        Выполнение каждого практического задания начинается 

с изучения теоретического и иллюстративного материала, 

подготовленного педагогом. Это необходимо студенту не только 

для того, чтобы знать достижения в этой области, но и для 

быстрого поиска собственного решения и его теоретического 

обоснования. При пояснении задания обучающимся 

представляется список литературы, которая охватывает вопросы 

истории, теории и практики проектирования композиций для 

гобеленов. Работа художника над созданием гобелена, это  

работа, в первую очередь, над композицией. Студент должен 

иметь подготовленный материал: копии орнаментальных 

ковров, гобеленов, этюдов природы, зарисовки предметов 

народного творчества и традиционных мотивов. От их 

количества, качества исполнения и эмоциональной 
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насыщенности, зависит готовность студента к выполнению 

заданий и его творческое развитие как личности [8, c. 5-6].  

      Для успешной работы студентам необходимо 

познакомиться с опытом создания ковров и гобеленов 

различных времен и народов, знать современное и 

перспективное направление развития художественно–

колористического оформления ковровых изделий и 

промышленного производства в стране. Поиски 

изобразительного мотива, способы воплощения своей идеи, 

которые будут положены в основу композиции собственного 

проекта, ведутся учащимися  в основном во внеурочное время. 

Преподаватель ставит перед студентами творческие задачи, 

доступно объясняя теоретические основы. Как утверждает 

Шевченко Г. Л. [8], студент должен предоставить не менее 5-6 

эскизов, композиций,  выполненных в ахроматической гамме с 

различным решением темы. После обсуждения преподаватель 

утверждает наиболее удачный вариант, и студент приступает к 

поиску цветового решения темы. Выбор колорита и техники 

ручного ткачества студент должен выбирать по согласованию с 

преподавателем, чтобы найденный орнаментально-

колористический строй композиции не утратил своего звучания, 

а приобрёл ещё большую художественно-эмоциональную 

выразительность. В учебном процессе студенты выполняют 

образцы всех видов техник  ткачества, развивая свою фантазию 

и преображая собственный опыт [8, c. 6]. Критерием 

правильного построения композиции является её целостность, 

когда глаз воспринимает узор как органическое сплетение 

мотивов и интервалов изображения, а это возможно, когда 

рисунок по своему масштабу соразмерен помещению и 

соблюдены все законы композиции [8, c. 6-7].       
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Современные модели и методики преподавания 

позволяют использовать основы декоративной композиции, 

абстрактные методы и традиционные техники и средства, 

сохранив в произведениях авторскую индивидуальность. Курс 

по дисциплине «Ковроткачество» существенно способствует 

эстетическому воспитанию студентов, развитию 

профессиональных компетентностей будущих специалистов в 

области декоративно-прикладного искусства и педагогики, и 

достижению ими высоких результатов в дальнейшей творческой 

деятельности  [4]. 
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ASPECTE MET ODO LOGICE ALE ÎNVĂŢĂRII CENTRATE 

PE ELEV 

Ion BALCAN, doctorand 

(România) 

 

Abstract 

 In contemporary society, also called knowledge society, the 

focus in education is on flexible curriculum, focusing on skills and 

learning the subject. Schimbdrile economic, technological, societal 

imposed certain changes in the educational paradigm classic about 

the purpose of the didactic, education structure, time management, 

space and classrooms, methods actively participating, work 

differentiated that take the age peculiarities of students' learning 

styles and intelligences. Student centered learning means putting 

emphasis on student responsibility in planning, organizing and 

conducting learning in order to develop their skills in order 

integrdrii in society and in the labor market. 

 

În societatea contemporană, denumită şi societatea 

cunoasterii, accentul în cadrul învăţământului este pus pe 

flexibilizarea curriculumului, centrarea pe competenţe şi pe subiectul 

învăţării. Schimbarile economice, tehnologice de la nivelul 

societăţii au impus şi anumite modificări  în paradigma  educațională  

clasică, în privinţa scopului demersului didactic, a structurii 

învăţământului, a gestionării timpului, a spaţiului şi a clasei de elevi, 

prin metode activ participative, prin sarcini de lucru diferenţiate, care 

ţin cont de particularităţile de varstă ale elevilor, de stilurile de 

învăţare şi de tipurile de inteligenţă.  

În ultimele decenii, în contextul globalizării economice şi a 

amplelor schimbări tehnologice, a început să fie tot mai utilizat 

conceptul de societate a cunoaşterii. 
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Societatea cunoaşterii este cea a cărei sursă fundamentală de 

putere socială, într-un sens larg, este informaţia, indiferent dacă este 

vorba de cea politică, cea economică sau cea financiară şi 

constituie apogeul dezvoltării societăţii omeneşti, succedând altor 

surse care au marcat dezvoltarea acesteia: violenţa (forţa) şi bogaţia 

(banul), aşa cum o caracterizează sugestiv A. Toffler. Învăţământul, 

în societatea cunoaşterii, se caracterizează prin flexibilizarea 

curriculumului (traseu educaţional diferenţiat, în funcţie de nevoile 

şi de interesele beneficiarilor, de resursele şcolii şi de posibilităţile 

comunităţii), prin centrarea pe competenţe (structuri didactice 

complexe ce adună însuşiri, atitudini, aptitudini, comportamente) şi 

prin centrarea pe subiectul învăţării. 

Învăţarea centrată pe elev pune accent pe responsabilitatea 

elevului în privinţa planificării, organizării şi desfăşurării învăţării, 

oferă elevului o autonomie şi un control mai mari în privinţa alegerii 

subiectului, a metodelor de învăţare şi a ritmului de lucru,  

încurajeă elevii să lucreze atât în grupuri, cât şi individual, pentru a 

explora probleme şi a procesa cunoştinţe, cu scopul de a asigura un 

mediu de învăţare axat pe satisfacerea nevoilor elevului. 

Procesul schimbării în educaţie aduce cu sine şi modificări 

în cadrul paradigmei educaţionale clasice, în care numai dascălul 

emitea cunoştinţe, iar sensul fluxului instructiv-educativ era unic. 

Accentul era pus pe conţinut, pe însuşirea de informaţii punctuale, 

conformismul era încurajat, recompensat, iar autonomia gândirii era 

considerată rebeliune şi, astfel, era sancţionată. Învăţământul 

tradiţional propune o structură relativ rigidă, cu parcursuri şcolare 

obligatorii, având prioritate randamentul, reuşita, lumea exterioară. 

În societatea cunoaşterii, accentul este pus pe conexiunile dintre 

informaţii, pe receptivitatea faţă de noile informaţii, afirmându-se 

necesitatea învăţării permanente, după cum observă C. Cucoș. 
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 Printre principiile paradigmei educaţionale moderne se 

regăsesc, cu precădere, cele antiierarhice, antiautoritare, 

manifestându-se toleranţă faţă de cei care gândesc altfel. Procesul 

instructiv-educativ are o structură relativ flexibilă, se acordă 

prioritate valorii proprii a individului, iar experienţa lăuntrică trebuie 

considerată drept factor de coeziune în învăţare. În învăţământul 

modern există o preocupare deosebită faţă de performanţele 

individului raportate la potenţialul propriu. Cunoaşterea teoretică şi 

abstractă este completată prin experiment şi experienţă, iar educaţia 

este privită ca un proces continuu. Clasa devine un spaţiu al 

dialogului şi al cooperării, relaţia dintre profesor şi elev se 

cristalizează pe două coordonate principale: empatie şi distanţă 

critică. 

Viziunea modernă asupra învăţământului regândeşte rolurile 

pe care profesorul şi elevul le au în cadrul demersului didactic, prin 

integrarea unor strategii de învăţare prin colaborare, dar şi de 

instruire diferenţiată, în funcţie de particularităţile de vârstă ale 

elevilor, de nivelul de dezvoltare al acestora, de stilurile de învăţare 

şi de tipurile de inteligenţă. 

O modalitate de a aborda elevii, ţinând cont de diferenţele  

dintre ei, este conceperea demersului instructiv-educativ în funcţie de 

modul particular al acestora de a percepe, de a-şi reprezenta şi de a 

procesa informaţia – adică de stilurile de învăţare. R. Linksman 

propune patru stiluri senzoriale de învăţare: 

1. Stilul vizual – marcat de preferinţa pentru tabele, figuri, scheme, 

reprezentări grafice. Elevii vizuali sunt sensibili faţă de ambientul 

vizual, necesită ambient atractiv, sunt distraşi de dezordinea vizuală; 

remarcă chipul unei persoane, hainele, aspectul general; când 

gândesc, tind să-şi orienteze privirea în sus, când ascultă, au nevoie 

de contact vizual cu interlocutorul; când vorbesc, descriu elementele 
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vizuale; au o memorie bună în privinţa aspectului vizual al textelor 

scrise. 

2. Stilul auditiv – evidenţiat prin centrarea pe informaţia auzită: 

casete audio, discuţii, prelegeri. Elevii auditivi au nevoie de stimuli. 

Dacă este linişte, produc propriile lor sunete sau le produc pentru a 

acoperi distragerile auditive cauzate de alţi stimuli. Ei reţin numele 

persoanei, sunetul vocii, felul cum vorbeşte şi ce anume spune, tind 

să-şi orienteze privirea lateral stânga sau dreapta, în direcţia 

urechilor, având foarte scurte contacte vizuale cu interlocutorii lor. 

Aceştia descriu sunetele, vocile, muzica, efectele sonore, zgomotele 

din fundal, reproduc ceea ce s-a spus. 

3. Stilul tactil – receptarea informaţiilor prin senzaţiile pielii, prin 

pipăit, prin folosirea mâinilor şi a degetelor, prin  pecepţii fizice sau 

emoţionale. Elevii tactili sunt constienţi de modalităţile de 

comunicare nonverbală (expresii faciale, limbajul corpului, tonul 

vocii), descifrează mai bine sentimentele altor persoane decât 

cuvintele acestora, îşi orientează privirea în jos sau privesc în 

depărtare, îşi privesc interlocutorii pentru puţin timp, doar pentru a le 

sesiza expresiile faciale şi limbajul corpului. 

4. Stilul kinestezic – caracterizat prin implicarea în activităţi de 

mişcare, prin explorare. Elevii kinestezici au nevoie de spaţiu pentru 

a se deplasa, atenţia le este atrasă de mişcare. Ei remarcă modul în 

care acţionează persoana, ce anume face, folosesc verbe de acţiune. 

 Un alt mod de a aborda diferenţiat clasa de elevi este 

construirea demersului didactic în funcţie de tipurile de inteligenţă 

ale elevilor. Capacitatea cognitivă a omului este descrisă printr-un set 

de abilităţi, deprinderi mentale, numite de Gardner „inteligenţe”, pe 

care toţi indivizii normali le posedă. Ceea ce-i diferenţiază este 

gradul lor de dezvoltare şi natura combinării lor. În acest sens, 

Gardner subliniază ideea că o inteligenţă trebuie să fie probată de 
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existenţa unei zone de reprezentare pe creier şi a unui sistem propriu 

de expresie. Astfel, autorul identifică următoarele tipuri: 

a) Inteligența lingvistică – a gândi în cuvinte şi a folosi limba 

pentru a exprima şi a înţelege realităţi complexe. Se 

caracterizează prin sensibilitate pentru înţelesul şi ordinea 

cuvintelor, sonoritatea, ritmurile limbii. 

b) Inteligența logico-matematică – abilitatea de a calcula, de a 

efectua operaţii matematice şi logice complexe. Implică 

abilităţi de gândire deductivă şi inductivă, precum şi capacităţi 

critice şi creative de rezolvare a problemelor. 

c) Inteligența muzicală – a gândi în sunete, ritmuri, melodii şi 

rime. Implică ascultare activă şi existenţa unei legături 

puternice între muzică şi emoţii. 

d) Inteligența spaţială – abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de 

a transforma percepţiile şi de a recrea aspecte ale experienţei 

vizuale cu ajutorul imaginaţiei. 

e) Inteligența kinestezică – a gândi în mişcări şi a folosi corpul în 

moduri abile şi complicate, implică timingul şi coordonarea 

mişcării întregului corp şi a mâinilor, în manipularea 

obiectelor. 

f) Inteligența interpersonală – a gândi despre alte persoane şi a 

le înţelege, a avea empatie, a recunoaşte diferenţele dintre 

oameni şi a aprecia modul lor de gândire, fiind sensibil la 

motivele, intenţiile şi stările lor. 

g) Inteligența intrapersonală – a gândi despre sine şi a se 

înţelege pe sine. A fi conştient de punctele tari şi de cele slabe 

implică un control eficient al gândurilor şi atingerea 

obiectivelor personale. 

h) Inteligența naturalistă – abilitatea de a recunoaşte, de a 

clasifica indivizi, specii şi relaţii ecologice. 
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i) Inteligența existenţială – despre aceasta, Gardner e convins că 

e o modalitate de cunoaştere, dar nu a stabilit localizarea pe 

creier. De aceea, vorbeşte despre acest tip  ca despre o 

jumătate de inteligenţă. 

 Din punct de vedere biologic, inteligenţele sunt 

independente în funcţie de zonele corticale care le guvernează. La 

nivel individual, ele apar în combinaţii, fiecare individ fiind, de fapt, 

„o colecţie de inteligenţe”. 

 În concluzie, menționăm că există multiple strategii şi 

tehnici de instruire, care pot fi folosite pentru diferenţiere: 

brainstormingul, centre de interes şi expoziţii, colajul, colocvii, 

contracte de învăţare, demonstraţii, dezbateri, instruire directă, 

instruire individualizată, instruire asistată pe calculator, învăţare în 

cooperare, învăţare prin descoperire, jocul de rol, jocuri distractive, 

observarea, predarea reciprocă, proiectul, studiul de caz etc. 
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PERSPECTIVE ISTORICE ÎN DEFINIREA CONCEPTULUI 

DE VALOARE 

 

Aurelia BEŢIVU, doctorandă  

 

Abstract 

 This study emphasizes the value status as a  human existence 

problem and its analysis from a historical and epistemological 

perspective.  The lack of consensus devoted to human values is 

particularly paradoxical considering that most serious students of 

human behavior have argued for centuries that values play an 

important role in personal, social and cultural activity. 

 

 Una dintre cele mai provocatoare dimensiuni ale existenței 

umane este valoarea, legată de modul în care este înțeleasă esența 

ființei umane. Recunoscută ca o importantă problemă de cercetare 

interdisciplinară, a rămas, totuși, neacoperită  conceptual. Lipsa unui 

consens în definirea noțiunii de valoare ne-a determinat a urmări 

geneza acesteia. 

 Din vremea grecilor antici, filozofii au fost preocupați de 

valori mai mult tangențial. Referirile la valori au fost inevitabile la 

Aristotel şi la alți gânditori care au discutat despre estetică sau la 

Platon, care a meditat asupra problemelor guvernului și ale 

responsabilității cetățeanului. Despre Platon se poate spune că 

întregul său sistem filosofic este centrat pe conceptul de valoare [12, 

p. 40]. Dar nicio teorie generală a valorilor nu a fost dezvoltată sau 

enunțată de oricare dintre acești gânditori [apud 10]. 

 Unele descoperiri antice despre natura și importanța 

dorințelor, nevoilor sau valorilor, ca factori  motivaționali ai cererii 

de consum, sunt demne de reținut. Aristotel a susținut că omul obține 

o mai mare plăcere dintr-un obiect atunci când acesta este 
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proprietatea sa, pentru că dragostea de sine este un sentiment 

implantat prin natură  și nu  se acordă în zadar. Există, de asemenea, 

o mare plăcere în a face o favoare sau un serviciu prietenilor, 

musafirilor, partenerilor, care este facilitată de posesiuni. Astfel, 

mândria bunurilor posedate și ospitalitatea au fost identificate ca 

fiind ceea ce noi numim acum valori de consum [10]. 

  Buridan (1300-1358) l-a urmat pe Aristotel afirmând că 

măsura valorii în bunuri este găsită în satisfacerea nevoilor, o mai 

mare nevoie rezultă din o valoare mai mare. Samuel Pufendorf 

(1632-1694) a susținut că prețul sau valoarea oricărei acțiuni ori 

lucru depinde de potrivirea ei pentru a obține, în mod direct sau 

indirect, necesităţile, confortul sau plăcerile vieții umane. Nicholas 

Barbon în 1680 a respins ideea că scopurile economice sunt tangibile 

cu necesităţile, sau că plăcerile și durerile trebuie să fie de natură 

fizică [ibidem]. 

 Preocuparea pentru valori a început mai întâi să apară ca o 

chestiune separată și unică în Germania, la începutul secolului al 

XVIII-lea, în special fundamentându-se pe conceptul filosofic 

kantian, potrivit căruia ființa umană există concomitent în lumea 

fizicului și în lumea metafizicului [6]. Într-adevăr, dezbateri 

academice intense cu privire la sursa, natura și chiar existența unor 

lucruri numite valori semnalizau recunoașterea axiologiei (studiul  

valorii) ca o zonă legitimă și fructuoasă de investigaţie academică. 

Problema de bază cu care se confruntă studiul valorilor dintr-o 

perspectivă filosofică se referă la întrebarea axiologică dacă valorile 

sunt sau nu sunt subiective ori obiective. Cei care propun 

„obiectivitatea” valorilor, în esență, sugerează că valorile sunt 

independente de un subiect sau o evaluare conștientă. Pe de altă 

parte, poziția „subiectivă” consideră că valorile datorează existența şi 

valabilitatea subiectului care face punerea în valoare [10, 12, p. 43 - 

45]. 
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 Meinong a fost primul subiectivist în problema naturii 

valorilor, considerând că ceva are valoare în momentul când ne place 

și în măsura în care ne place [10]. În mod similar, Ehrenfels susţinea 

că lucrurile pe care le dorim sau la care râvnim sunt valoroase, iar ele 

sunt așa pentru că le dorim și râvnim la ele. Sprijinind poziția 

subiectivistă, Bertrand Russell a evidențiat că motivul principal 

pentru adoptarea opiniei despre natura subiectivă a valorilor este 

imposibilitatea totală de a găsi argumente pentru a dovedi că 

lucrurile au o valoare intrinsecă, or, dorințele noastre conferă 

valoarea [ibidem]. 

 Abordarea obiectivă a valorilor a fost promovată de către 

Hartmann și Scheler. Acești doi oameni de știință au promovat ideea 

că studiul valorilor reprezintă investigarea unui domeniu științific 

legitim, spre deosebire de Russell, care considera că chestiunile ce se 

referă la valori au fost în afara domeniului științei. Hartmann a 

abordat conceptul de valoare în termeni strict logici. Scheler a 

susținut că, în cazul în care toate valorile sunt raportate la viață, așa 

cum sugerează subiectiviștii, viața însăși nu ar avea nicio valoare. 

Independența valorilor presupune imuabilitatea acestora; ele nu 

depind de niciun act, indiferent de natura sa, fie ea istorică, socială, 

biologică sau pur individuală. Există doar cunoașterea relativă a 

valorilor, nu valorile însele: acestea există fiind într-o ordine 

ierarhică [11, p. 82]. 

 Gânditorii epocii moderne au îmbrățișat poziția obiectivistă și 

consideră apariția valorilor drept un proces sociocultural. Nietzsche 

(1844-1900) a interpretat caracterul dinamic al istoriei ca o creare 

continuă și o anihilare a valorilor. Omul creează valori ce 

stabilizează culturi, chiar și temporar, până când aceste valori sunt 

înlocuite cu altele ce permit avântul unei noi culturi umane [ibidem]. 

 Din perspectiva ştiinţelor behavioriste, descoperim încercări 

de a determina esenţa valorii în antropologie, sociologie, psihologie. 
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Antropologii au contribuit enorm la studiul valorilor umane prin 

examinarea modelelor culturale și a stilurilor de viață. Clyde 

Kluckhohn (1951) a îndreptat gândirea antropologică departe de 

punctul de vedere că toate culturile sunt relative. În ciuda variatelor 

diferențe de obiceiuri, există anumite valori umane fundamentale 

comune diverselor culturi ale lumii. Mai mult, Kluckhohn a dedicat 

un efort considerabil taxonomiei și dimensiunilor distincte ale 

valorilor. În extindere, Florence Kluckhohn și Strodtbeck (1961) au 

dezvoltat tipologia pentagonală a orientărilor valorice, în temeiul 

căreia au construit o teorie a variației culturale. Ei au ajuns la 

concluzia că societatea impune conformare, omul fiind animal social, 

și că societățile creează sistemul de valori la care oamenii trebuie să 

se conformeze. În mod similar, Durkheim (1960) a descris 

„conștiința colectivă” ca un sistem de valori și credințe deținute în 

comun de către membrii unei societăți, care definesc relațiile 

solicitate reciproc [10, 12]. 

 Studiul valorilor a fost considerat nucleul cercetării 

sociologice pentru Becker (1941). Savantul consideră valorile un 

element indispensabil în analiza calificativelor corect/greșit, bine/rău, 

superioritate/inferioritate, utilitate/inutilitate, precum și în 

determinarea resurselor și finalităţilor acțiunii umane. În aceeaşi 

ordine de idei, Blau (1964) sugerează că un factor determinant al 

comportamentului social este sistemul instituționalizat de valori într-

o societate. Valorile definesc identitatea de grup, standardele comune 

de moralitate și de realizare și legitimează autoritatea de guvernare. 

În timp ce literatura sociologică conține referiri voluminoase la 

valori, unele dintre cele mai importante contribuții implică 

următoarele domenii de cercetare: tehnicile de măsurare cantitativă 

(Lundberg, 1941); analiza „variabila model” (Parsons, 1969); 

comportamentul deviant (Parsons, 1951); mobilitatea conținutului în 

educație (Turner, 1961); diferențierea socială (Sorokin, 1947); 
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schimbul social (Blau); socializarea (Brim, 1966); teoria valorilor, 

organizarea sistemului de valori și rolul valorilor în comportamentul 

social (Rokeach, 1968-1969) [10] . 

 Psihologii s-au concentrat pe constructe mai restrâns 

circumscrise, cum ar fi atitudinile, motivele, valențele. Cu toate 

acestea, în anii '20, Thomas și Znaniecki au recunoscut importanța 

valorilor și le-au definit drept „...elemente sociale obiective care se 

impun asupra individului ca fiind date și provoacă reacția acestuia” 

[apud,  10 ]. 

 Un alt reper timpuriu în analiza psihologică a valorilor a fost 

publicarea traducerii în limba engleză a lui Spranger (1928) Tipuri de 

bărbați/Types of Men. Crezând că valorile sunt reflectate în tot 

comportamentul, Spranger a construit tipologia de sistem de valori, 

care avea ca scop clasificarea bărbaților în funcție de șase 

caracteristici de bază ale personalităţii: teoretice, economice, estetice, 

sociale, politice şi religioase. 

 O investigație empirică renumită, apărută din tradiția 

Spranger, a fost realizată de către Allport și Vernon la începutul 

anilor 1930. În studiu a fost folosit un instrument proiectat pentru a 

testa puterea relativă a valorilor asociate cu șase tipuri de 

personalitate a lui Spranger [9]. Coroborând aceste constatări, Pinter 

(1933) și Evans (1952) indică valabilitatea abordării Types of Men 

pentru studiul valorilor și susțin ideea că valorile sunt învățate social. 

 Henry A. Murray a dezvoltat una dintre cele mai utilizate liste 

a nevoilor. Lista conține 28 de nevoi secundare sau psihogene și 12 

nevoi viscerogene. Murray a subliniat în mod clar faptul că nevoile 

nu sunt identice cu valorile. Prin 1942, Kurt Lewin a inițiat o 

cercetare folosind echivalentul versiunii simple a formulei 

probabilitate-valoare și a aplicat-o pe un amestec de patru atribute de 

produs și valori personale. Aceste „cadre de referință” au constat din 

cheltuieli, sănătate, gust și statut [12, p. 66]. 
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 La mijlocul anilor '50, Maslow a înaintat în piramida valorilor 

grupurile ierarhice de nevoi cu referire la siguranță, securitate, 

dragoste, stimă de sine și autoactualizare. Morris a discutat teoria 

valorii în mod detaliat și a dezvoltat o listă de treisprezece „moduri 

de a trăi”. Rosenberg (1956) a sugerat că valorile și nevoile sunt 

omniprezente în structura cognitivă a individului și a încercat să 

măsoare importanța unei valori/set relativ de valori la un obiect de 

atitudine. Thurstone (1954) a afirmat că valorile pot fi măsurate și 

dezvoltă scala de valori morale. W. A. Scott (1959) descrie 

metodologia de măsurare a valorilor și ideologiilor unei culturi. 

Woodruff și Divesta (1948) au măsurat valorile studenților de 

colegiu și au arătat relația lor cu atitudinile. 

 Una dintre cele mai influente contribuții la teoria psihologică 

a valorilor personale a avut-o Milton Rokeach. Potrivit lui Rokeach, 

adulții posedă mii de atitudini față de anumite obiecte și situații, dar 

relativ puține valori terminale și instrumentale. Acest raport 

sugerează ideea că valorile și atitudinile sunt conectate într-un sistem 

ierarhic. Această structură cognitiv conectată și ierarhică este 

aranjată de-a lungul dimensiunii central-periferice și, în sens 

psihologic, este consecventă pe plan intern. Orice deviere a 

sistemului de valori – atitudini va afecta celelalte părți. Cu toate 

acestea, elementele centrale sau importante sunt mai rezistente la 

schimbare și, atunci când acestea sunt obiectul unei restructurări, 

exercită o influență mai mare asupra celorlalte componente ale 

sistemului. 

 Rokeach a constatat că diferite combinații de valori terminale 

și instrumentale se diferențiază, semnificativ, în rândul persoanelor 

cu extrem de diverse caracteristici de statut social și economic. 

Potrivit lui Rokeach, valorile sunt derivate cultural: ele definesc, 

mențin și reglementează structura socială vizibilă, oferindu-i sens, 

stabilitate și coeziune [4, p. 37-39]. 
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  Problema valorilor o regăsim abordată și în marketing. 

Vinson și Munson (1976) demonstrează că valorile pot fi utilizate ca 

variabile de segmentare. Vinson, Munson și Nakanishi (1977) 

demonstrează valabilitatea Studiului valorii pentru aplicaţiile de 

cercetare a consumatorilor. Munson utilizează valorile terminale și 

instrumentale ale lui Rokeach (1977) pentru a diferenția cu succes 

consumatorii de diverse etnii culturale. De aceeaşi părere este şi 

Vinson (1977), care sugerează că orientările valorice diferențiate 

reprezintă o dimensiune importantă de nemulțumire a consumatorilor 

[10]. 

 În domeniul comportamentului consumatorului, valorile au 

fost, de obicei, echivalate cu stilul de viață (Bem și Bem, 1973; 

Mitchell, 1971; Irlanda și Besner, 1971), cu normele de grup 

(Kassarjian și Robertson, 1973) sau cu diferențele de clasă socială 

(Levy, 1973). Asocierea cu  stilul de viață pare a fi cea mai 

frecventă. De fapt, Kelley și Lazer (1973) dedică un capitol din 

cartea Managerial Marketing problemei valorilor și a stilurilor de 

viață. Însă nicăieri în capitolul dat cele două constructe nu sunt 

diferențiate conceptual.  

 L.O.V. (List of Values) este răspunsul lui Kahle la tendinţele 

de studiu al valorilor din anii '80 fiind preocupat, mai ales, de găsirea 

unei modalităţi mai eficiente de îmbinare a acestui domeniu cu cel al 

marketingului [4, p. 37]. Contribuții semnificative la tratarea 

problemei valorilor, în arealul românesc, regăsim la P. Andrei [5],  

A. Cosmovici, C. Cucoş, S. Cristea [3], L. Antonesei, M. Călin [1], 

Vl. Pâslaru [6], N. Silistraru [7], L. Cuznețov, T. Callo, M. Vasile 

[4], B. Voicu [8, 13] ș.a. 

 Ronald Inglehart şi Christian Welzel, sunt reprezentativi 

pentru tendinţele contemporane în domeniu. Shalom Schwartz oferă 

o perspectivă interesantă de conceptualizare a valorilor şi pune faţă 

în faţă două dintre cele mai cunoscute studii comparative 
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internaţionale: European Social Survey şi World/European Values 

Survey [4, p. 37]. 

 Voicu Bogdan propune o sinteză „utilizabilă empiric”: 

„Valorile reprezintă concepții explicite sau implicite cu privire la 

ceea ce este dezirabil. Ele nu sunt direct observabile, implică 

elemente cognitive, evaluative și afective, sunt relativ stabile în timp, 

presupun comportamente și atitudini, determină și sunt determinate 

de alte valori, precum şi de caracteristicile mediului social.” [8, p.12] 
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Abstract 

It seems incredible, but had elapsed between the time more 

than four decades since we use the Internet, also known as the Web, 

Net or network. Today browsing tools we use at every step, but 

decades ago firsts gestures were downright revolutionary.  

It all started when, in the 60s, the US government initiated a 

project on the creation of a communication system robust, reliable, 

operating computer networks. The idea was born when computers 

http://www.acrwebsite.org/volumes/9454/volumes/v05/NA-05
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owned institutions that had to communicate. The research was 

conducted not only in USA but also in Britain and France, where 

ideas came to life, which has led to important steps, revolutionaries, 

even though it was not yet the Internet. It appeared somewhere in the 

mid 80. Since then, the Internet has experienced decades of 

exponential growth, as generations of computers were connected to 

it. 

Keywords: Internet, communication system, registered 

domain, e-mail, web, network messenger. 

 

  Totul a început atunci când, în anii 60, guvernul SUA a inițiat 

proiectul privind crearea unui sistem de comunicare robust, fiabil, 

care să folosească rețele de computere. Ideea a apărut în momentul în 

care instituțiile care dețineau computere au fost nevoite să comunice 

între ele. Cercetarea s-a desfășurat nu doar în SUA, ci și în Marea 

Britanie și Franța, unde ideile au prins viață, ceea ce a condus la 

importanți pași, revoluționari, care au pregătit terenul pentru apariția 

Internetului, pe la mijlocul anilor 80. Din acel moment, Internetul a 

cunoscut decenii de dezvoltare exponențială, pe masură ce generații 

de computere  s-au conectat la el.   

Am putea spune că Internetul s-a născut în momentul apariției 

primului nume de domeniu. Astăzi sunt sute de milioane de nume de 

domenii în întreaga lume, dar primul nume de domeniu înregistrat, 

symbolics.com, a fost cel al companiei Symbolics Computers din 

Massachusetts [1]; se întâmpla asta pe 15 Martie 1985. Nu se numea 

încă Internet, dar primul email a fost trimis de Ray Tomlinson sie 

însuși în anul 1971. „Am uitat complet ce scriam în acel mesaj... cu 

siguranță ceva de genul QWERTYIOP”, declara autorul. 

  Dupa șapte ani, un agent de vânzări care încerca să vândă 

computere, pe nume Gary Turk, a trimis primul spam în 1978. Dacă 
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din 1985 putem vorbi de Internet, atunci trebuie să spunem că fără un 

motor de căutare, acesta n-ar fi fost ceea ce este azi.  

Azi apelăm la diverse motoare de căutare, esențiale pentru a 

ne descurca în hățișul miliardelor de informații, cum ar fi celebrul 

Google, dar și Bing, Dolphin etc. Primul care a avut această idee 

revoluționară a fost un student canadian care, în anul 1989, a creat 

primul motor de căutare, pe care l-a numit ARCHIE.  

Prima pagină Web, acele pagini a căror adresă începe de 

atunci cu triplu W (adica World Wide Web), care oferă acces 

universal la un întreg univers de documente și informații, a fost 

lansată pe 6 August 1991 și se numea http:// 

info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html [2]. Ea este în 

funcțiune și astăzi. În același an au mai fost create alte trei adrese 

web: una era a bibliotecii virtuale CERN, alta a Centrului 

acceleratorului linear de la Stanford și încă una, a Laboratoarelor 

ACME. 

  În anul următor, 1992, se consemnează prima Uploadare 

(ridicare) a unei fotografii pe Internet. Persoanele din imagine erau 

membre ale unui grup muzical numit Les Horrible Cernettes, compus 

din personalul CERN. Fotografia a fost prelucrată în prima versiune 

a programului Photoshop, apoi salvată în format gif înainte de a fi 

postată de Tim Berners-Lee, el însuși unul dintre inventatorii 

Internetului.  

Pe 6 ianuarie 1993, este trimis primul mesaj instant pe 

Internet (Messenger), pe rețeaua AOL (America On Line). Cel care l-

a trimis se numea Ted Leonsis, destinatar fiind chiar soția sa. În 

mesaj el scrisese „Don’t be scared ... it is me. Love you and miss 

you.” (Nu te speria... sunt eu. Te iubesc și mi-e dor de tine”). Pusă în 

fața acestei declarații istorice, soția nu a putut raspunde decât 

„Wow!... this is so cool!” (Uau...ce tare e!). Ca urmare a acestei 

performanțe, Leonsis a devenit ulterior vicepresedinte la AOL. 
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Primul banner publicitar online a fost cel transmis de Joe 

McCambley, în octombrie 1994, pe pagina HotWired.com, pentru a 

promova șapte muzee de artă și a fost sponsorizat de compania 

AT&T.  

  Primul obiect vândut pe Internet a fost un pointer (indicator) 

laser (culmea, stricat!), pentru suma de 14,83 dolari, în anul 1995. 

Vânzarea s-a făcut pe site-ul eBay (atunci cu numele AuctionWeb). 

În același an se înregistrează și prima cumpărare a unei carți pe 

Internet, pe site-ul Amazon. Cartea lui Douglas Hofstadter, era 

intitulată „Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models 

of the Fundamental Mechanisms of Thought” [3].  

În aprilie 2003, un estonian din echipa de dezvoltatori rostește 

prima frază pe Skype. Omul a zis „Tere, kas sa kuuled mind?” adică 

„Hello, mă auzi?”, dar nu se știe ce răspuns a primit. 

  Mark Zuckerberg a fost prima persoană înregistrată pe 

Facebook cu numărul de identificare (ID) 4, primele trei conturi au 

fost folosite doar pentru testare.  

Primul clip video uploadat pe YouTube a fost postat de 

cofondatorul Jawed Karim și reprezenta imagini filmate la Gradina 

Zoologică din San Diego. Postarea s-a facut pe 23 aprilie 2005 și a 

fost privită de aproape 10 milioane de utilizatori.  

Primul Tweet a fost scris de cofondatorul Jack Dorsey pe 21 

martie 2006. 
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THE ANALYSIS OF THE AUTONOMY APPROACH OF 

LEARNING 

      

Lilia  BURDILA, doctorandă 

 

Abstract 

It’s a real challenge for adult educators, especially, to assist 

students to optimize their real language learning potential as to 

attain maximum of their life opportunities in accomplishing their 

personal goals. Only in a social context all the individual ambitions 

can be achieved. Language learning in its entire sense is a social 

activity. It must be necessarily interdependent, achieved at total 

personal autonomy, both in the classroom and beyond, at the level of 

the individual, the group, the community or the society. 

The article makes reference to different types of foreign 

language learning which characterize the autonomy approach, like: 

1. Differentiated learning 

2. Individualized learning 

3. Self-directed learning 

http://www.amazon.com/Fluid-Concepts-Creative-Analogies-Fundamental/dp/0465024750
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4. Self-access learning 

5. Open-access (or distance) learning. 

By way of conclusion, learner autonomy within and beyond 

academic study must consider all aspects of learning towards a more 

efficient study. 

Keywords:  autonomy approach, language learning, aspects 

of learning, learning in the classroom, learning outside classroom.     

Adnotare 

O adevărata provocare pentru profesorii din mediul 

academic reprezintă predarea mai eficientă a limbilor străine. 

Scopul lor este să ajute studenții să folosească la maximum 

potențialul lor intelectual în cadrul orelor, dar mai ales în afara lor, 

pentru a-și atinge scopurile personale, cunoscând o limbă străină 

într-un domeniu specializat și în scurt timp. „Învățarea autonomă” 

sau lucrul individual al studentului/ grupei de studenți,  orientate, în 

deosebi, pe activitatea în afara orelor de universitate, este o bună 

soluție în acest sens. În articol se vor enumera cinci moduri de 

organizare eficientă a studierii limbilor de către student, în afara 

orelor, cum ar fi: studierea diferențiată (differentiated learning), 

studierea personalizată (personalized learning), studierea fără 

profesor (self-directed learning), studierea cu acces la centrele 

lingvistice (self-access learning) și studierea la distanță (open-access 

or distance learning). 

  Cuvinte-cheie: învățare autonomă, studierea limbilor străine, 

studiere în cadrul orelor de universitate, studiere în afara orelor. 

The concept of self – directed learning and the learner 

autonomy has been widely accepted nowadays. It has risen as a result 

of political will to widen participation in post-compulsory education, 

and particularly in higher education. It has gained more acceptance 

within life-long learning and continuous professional development, 
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concepts which are common both in the field of education and in the 

workplace. 

This approach concentrates on language learning through 

student – generated study skills, a conscious move from student- 

centered to student – led language learning activities, where students 

would set their own language learning goals and would be supported 

through the selection of resources and activities – to reach their goals 

in ways which are effective, which are of real interest to them and 

which can co-exist with each learner’s lifestyle, not just their 

learning style. 

For example, in the classroom focus on content and language 

skills of their own choice and needs, but outside the classroom 

satisfy the enthusiasm for learning particular content covering gaps 

in the knowledge and skills which will facilitate   the 

accomplishment of their potential. 

With the Autonomy Approach, much of the language learning 

that takes place is designed to take place away from teacher control 

and beyond the classroom with resources available, making students 

take on more responsibility, exercise their own judgement and 

become experts of their own language learning. 

Activities which fall under the umbrella of learner autonomy 

have been given a variety of labels, including “individualized 

learning”, “self – directed learning” and “study skills”. These 

practices recognize differences amongst learners, and specialists in 

the domain encourage this diversity. 

Teaching “study skills for language learning” is often done to 

provide learners with the ability to go on to cope with the target 

language directly and learn effectively with minimum support from a 

teacher, considered by specialists as “developing learner autonomy”. 

Some kind of learner training is an important aspect of the courses, 

aiming for outcomes that include greater learner autonomy, activities 
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to support and guide students through the trial-and-error 

experimentation, which is all part of the learning process. 

The Autonomy Approach suggests some distinct types of 

learning like: differentiated learning, individualized learning, self-

directed learning, self-access learning and open-access learning with 

a short description of each type presented in the article. 

1. Differentiated learning 

       One of the interesting developments in “individual 

differences” research is to see how instruction can be adapted to take 

account of the characteristics of learners and thereby become more 

efficient. Differentiated learning recognizes the difference in 

learners’ ability in different skills areas. 

       Research conducted on individual differences associate them 

with terms such as “learner style” and “cognitive style”. In everyday 

practice, the teacher usually produces several versions of either a task 

or a text – a range of levels to satisfy the range of proficiencies in the 

classroom. 

  As a rule, this is teacher-led, in terms of the materials used, 

but the classes are both student-centered, in the way the tasks  are  

implemented and student-led  to certain degree, if the students are 

allowed to choose the level they want to work at. The concept of 

producing a variety of tasks aimed at different levels is a magnificent 

idea, as students are allowed to choose materials above or below 

their level, therefore perfect for self-directed language learning. 

2. Individualised (or personalised) learning 

      This type of learning focuses on the needs and wants of the 

learners. Learners are taken through the process of designing, 

implementing on individual learning plan. This kind of learning 

allows for a blend of classroom and out-of-classroom activities-such 

as online self-access centers or community interactions. There is 
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more freedom with individualized learning  than differentiated 

learning. 

In our schools and universities, however, we prescribe exactly 

what the student should do, that is, we practice” individualized 

learning” by taking students “en masse” to the language 

lab(computer lab), self-access  centers and ask them to choose 

something to get on with – individually. While “individualized 

learning” is no isolated learning, it often involves learning with 

others and from others to share ideas.  Individualized learning 

maintains that all kinds of social interaction, be it in or out of the 

classroom, plays a central role in learners mental development and 

growth. This view reflects the findings of studies conducted in socio-

cultural theory. 

 3. Self-directed learning  

       It’s a process in which individuals take the initiative without 

the help of others, diagnosing their learning needs, formulating goals, 

identifying human and material resources and evaluating learning 

outcomes. 

      Self-directed learning (SDL) occurs when learners learn 

without recourse to a teacher or advisor. Contemporary life and 

developments in education have put more and more responsibility on 

learners to take more initiative. Although it has become a trend 

throughout the years, these ideas have been debated with particular 

focus on whether”self-direction” should be viewed as a goal or a 

method of learning. Philip Candy believes that “self-directed learning 

is a desired pedagogical outcome, an organized system of learnable 

skills which is dynamic and goal focused”. 

4. Self –access learning 

This is the learning that takes place in a self-access center, 

stocked with a range of resources and materials in order to entice 

learners. Self-access centers vary to a large extent and it is difficult to 
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generalize about how learners’ needs are met or their language 

learning is developed. With an appropriate range of resources, 

materials and pedagogical support, there is the potential for this to be 

self-directed language learning at its most effective. The learning 

environment is very important in self-access learning, this learning 

should be truly self-access, not a compulsory part of course, it should 

be fun and students should have an integral role in it.  

5. Open – access (or distance) learning 

       The impact of the Internet on education has been most visible 

and entertaining, as it has provided free access to a wide range of 

courses and educational materials to anyone who wants to use them. 

Within time and space, there is a flexibility which can allow the 

students to learn in a way that suits their life styles, but choice over 

materials and resources may be much more controlled. 

      Students may have access to teacher support during this type 

of course, but much of the teacher-student interaction will be about 

knowledge acquisition and application, rather than the process of 

acquiring and applying that knowledge. Open -access learning raises 

the issue of lifestyle and choosing where and when to learn, which 

has become most convenient recently. 

     Therefore, by selectively pulling together the best parts of all 

the above mentioned types of learning presented as “learner 

autonomy” it is possible to arrive at a way of guiding learning and 

encourage students to consider many aspects of learning and make 

informed choices that will lead to more effective language learning, 

hopefully in a shorter period of time. 
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COMUNICAREA ȘI NEVOIA DE COMUNICARE 

 

Margareta  CÎRLIGEANU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

The term communication is very old, he aroused the interest 

of many researchers and specialists in the field of education. 

Communication has numerous definitions, and technically speaking 

it takes a broadcaster, a code, a message, a channel, and a receiver. 

Besides all these more involved numerous external factors. 
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Every man has a special communication. Everything I do and 

everything that people are saying something unique about them; by 

the way you talk, Act, dress, do not do anything other than to convey 

the message that each is unique in his way of being and the 

communication must be addressed on the basis of what expressed 

repeatedly.  

The need for communication is one of the shows, in the desire 

to make themselves noticed and observable and can take different 

forms. 

 

În procesul educațional este esenţial să comunici. 

Comunicarea constituie baza procesului de predare – învăţare – 

evaluare. Astfel, permanent se transmit mesaje educaţionale de la 

profesor la elev cu scopul de a produce influenţe şi schimbări asupra 

comportamentului elevului. 

Comunicarea evoluează odată cu noi, ea nu rămâne închisă, 

se transformă și ne transformă cu fiecare situație pe care o 

întâmpinăm.  

Fiecare om are o comunicare aparte. Tot ceea ce fac oamenii 

și tot ceea ce sunt spune ceva unic despre ei; prin modul în care 

vorbesc, acționează, se îmbracă, ei nu fac altceva decât să transmită 

mesajul că fiecare este unic prin felul lui de a fi, iar comunicarea 

trebuie să fie abordată în funcție de ceea ce exprimă în mod repetat. 

Cu toate că termenul comunicare este foarte vechi, el a stârnit 

interesul multor cercetători și specialiști în domeniul educației. 

Comunicarea are numeroase definiții și toate prevăd că  e 

nevoie de un emițător, un cod, un mesaj, un canal și un receptor. Pe 

lângă toate acestea, mai intervin numeroși factori externi. 

I. O. Pânișoară ne oferă, prin intermediul lui R. Ross,  un 

inventar al definițiilor comunicării [1, p. 16]:  
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- „Comunicarea reprezintă interacțiunea socială prin sistemul de 

simboluri și mesaje” (George Gerbner); 

- „Comunicarea își focalizează interesul central pe acele situații 

comportamentale în care o sursă transmite un mesaj unui receptor, cu 

intenția manifestată de a-i influența comportamentele ulterioare” 

(Gerald R. Miller); 

- „Comunicarea este realitatea socială în comportamentul simbolic” 

(A. Craig Baird și Franklin H. Knower); 

- „Comunicarea este procesul transmiterii structurii între 

componentele unui sistem care poate fi identificat în timp și spațiu” 

(Klaus Krippendorf); 

- „Comunicarea este o funcție socială…, o distribuție a elementelor 

comportamentului sau un mod de viață alături de existența unui set 

de reguli. Comunicarea nu este răspunsul însuși, dar este, într-un 

mod esențial, un set de relaționări bazate pe transmiterea unor stimuli 

(semne) și evocarea răspunsurilor” (Colin Cherry); 

- „Comunicarea are loc în clipa în care persoanele atribuie 

semnificație mesajelor inferioare la comportament” (C. David 

Mortensen); 

- „Comunicarea reprezintă un proces de viață esențial, prin care 

animalele și oamenii generează sisteme, obțin, transformă și folosesc 

informația pentru a-și duce la bun sfârșit activitățile sau viața” (Brent 

D. Ruben); 

- „Comunicarea constă în atribuirea unui sens semnelor, în 

perceperea înțelesului” (Gary Cronkhite). 

 Sorin Cristea definește comunicarea la nivelul unui dicționar 

de specialitate: „un proces de transmitere de mesaje care 

încorporează semnificații printr-unul sau mai multe canale realizabile 

între emițător și receptor, pe baza competențelor lor de comunicare, 

valorificate în raport de context” [2, p. 499]. 
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Alex Mucchielli vine în completare cu o altă definiție a 

comunicării: „orice producție umană care poate fi citită, adică își 

găsește un sens, într-o situație dată” și consideră că noțiunea de 

comunicare are un sens mai larg decât sensul ei obișnuit, restrâns în 

cuvinte, scrieri și paralimbaje, schimburi esențiale ale nivelului 

interpersonal [3, p. 15-16]. 

Același autor susține și următoarea afirmație: „științele 

educației consideră comunicare toate expresiile produse de actorii 

sociali și purtătoare ale unei intenționalități analizabile din punctul de 

vedere al unui observator-cititor avizat, altfel spus, capabil să le 

înțeleagă sensul într-un context pertinent pentru actorii implicați; 

expresiile sunt, de altfel, segmente ale comunicării decupate din 

secvențe interactive, mai complexe și mai lungi, de comunicare” [3, 

p. 15].  

În esență, a comunica înseamnă „a fi împreună cu”, „a 

împărtăși și a te împărtăși”, „a realiza o comuniune de gând, simțire, 

acțiune”. Această perspectivă este una dintre cele mai rodnice direcții 

teoretice contemporane de analiză a comunicării [4, p. 393]. 

Comunicarea este, în fapt, „expresia vieţii, pentru că se află în 

inima vieţii umane, sociale” [5, p. 21].  

Nevoia de comunicare este una de manifestare, în dorința de a 

se face observat și observabil. Nevoia de comunicare poate lua 

diferite forme:  

1. Nevoi fizice/biologice – au ca origine trebuinţa biologică a omului 

de a se uni cu semenii săi pentru a supravieţui, pentru a-şi asigura o 

stare de sănătate fizică şi mintală corespunzătoare. Sunt cunoscute 

cazurile în care absenţa unei comunicări satisfăcătoare generează 

alterarea stării de sănătate, înstrăinarea, alienarea, dorinţa de suicid 

etc. Relaţiile interpersonale intime au cea mai veche recunoaştere;   

2. Nevoia de identificare psihologică (sau nevoia de „EU”) –

facilitează însăşi dorinţa şi voinţa de supravieţuire şi afirmare 
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(comunicarea este aceea care ne demonstrează că suntem ceea ce 

suntem), conştiinţa de sine o dobândim numai prin dialogul cu 

ceilalţi.   

3. Nevoi sociale (nevoia de ceilalţi) – de interrelaţionare. Există trei 

tipuri de nevoi sociale (după Schutzw): a)  nevoia de includere/ 

cuprindere într-un grup; aceste nevoi apar ca alianţe (căsătorie, 

colectiv de lucru, comunitate religioasă etc.); b) nevoi sociale, 

generate de dorinţa de autoritate – de a avea influenţă asupra 

celorlalţi (Toffler consideră că împlinirea va fi adusă nu de al doilea 

val – în care fiecare are un şef, ci de al treilea val – unde fiecare 

individ să aibă un şef, dar şi el să fie şef, asigurându-i-se fiecăruia 

şansa de a fi recunoscut ca „cel mai bun” în domeniul său); c)  

nevoia de afecţiune – care adesea este subscrisă nevoii de respect. 

Fiecare om doreşte să conteze, să reprezinte ceva pentru celălalt, să 

fie recunoscut şi apreciat [5, p. 22]. 

 

Bibliografie 

1. Pânișoară Ovidiu-Ion. Comunicarea eficientă. Iași: Polirom, 

2006, 432 p. 

2. Cristea Sorin. Dicționar enciclopedic de pedagogie, 

București: Didactica Publishing House, 2005, 832 p. 

3. Mucchielli Alex, Corbalan Jean-Antoine, Ferrandez Valerie. 

Teoria proceselor de comunicare. Iași:Institutul European, 

2006, 232 p. 

4. Cucoș Constantin (coordonator). Psihopedagogie pentru 

examenele de definitivare și grade didactice. Iași: Polirom, 

2009, 768 p. 

5. Şoitu Laurenţiu. Pedagogia comunicării. Iași: Institutul 

European, 2002, 280 p.  

 

 



89 

 

IMAGINAȚIA CREATIVĂ ÎN VIZIUNEA PSIHOLOGULUI 
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Abstract 

Imagination is part of the human psyche, which has been 

widely studied, but also leaves most questions. Many researchers, 

psychologists, scientists have studied imagination, and often 

formulated contradictory conclusions, in this work we analyzed the 

vision of psychologist, lecturer Paul Popescu-Neveanu about the 

imagination in general and his ideas about the creative imagination-

the object of research. 

Keywords: imagination, creative imagination, forms, process. 

 

Locul imaginaţiei în taxonomia generală a proceselor psihice 

a fost obiect de dispută şi de controversă între psihologi. În timp ce 

unii recunosc şi subliniază individualitatea specifică şi 

ireductibilitatea imaginației la alte entităţi psihice (Ribot, Lipps, 

Dumas, Popescu-Neveanu), alţii (îndeosebi autorii de orientare 

behavioristă şi, mai recent, cei de orientare cognitivistă) contestă 

delimitarea imaginației ca proces distinct [4, p.529]. Astfel, M. Golu, 

făcând referință la mai mulți autori, a evidențiat problema cu care la 

momentul actual se confruntă imaginația ca domeniu. Unul dintre 

cercetătorii de bază, care a studiat aprofundat procesele psihice și, în 

mod evident, latura creativă a imaginației, este Paul Popescu-

Neveanu. Viziunea lui asupra acestei probleme o găsim în lucrarea 

„Tratat de psihologie generală”. În acest studiu găsim o descriere 

amplă a imaginației la general și profilarea imaginației creative. 
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Imaginația creativă transgresează celelalte forme de 

imaginaţie, dar se individualizează prin activarea amplă şi divergentă 

a sistemului imaginarului cu o deschidere maximă spre sine şi spre 

lume, sub semnul intenţionalităţii, finalizându-se printr-o 

reconstrucţie de sistem. Perspectiva asupra lumii şi asupra propriei 

persoane în lume, idealul de viaţă apare ca o structură generalizată a 

imaginarului, cu tacite funcţii de autoreglaj strategic. Este şi ceea ce 

demonstrează esenţial rolul anticipărilor şi al construcţiilor de 

imaginaţie în anticiparea şi construcţia omului şi a lumii sale [5, p. 

651 – 652]. 

Noutatea pe care o produce imaginaţia poate fi limitată numai 

la experienţa subiectivă sau se poate legitima în raport cu datele 

realităţii obiective. Din punct de vedere psihologic, în ambele cazuri 

se manifestă o creaţie şi deci orice act de imaginaţie este, într-o 

măsură mai mare sau mai mică, creativ. Nu există deci vreun act de 

imaginaţie autentică noncreativ, dar cota de noutate, de originalitate 

(raportată subiectiv şi obiectiv), este variabilă. În acelaşi timp, 

trebuie să menţionăm faptul că nu există nici acte sau forme de 

imaginaţie integral creative care să nu uziteze de date ale 

experienţei realului. 

În 1903, Dugas scria: „Noi am vorbit despre imaginaţie ca 

despre o simplă posibilitate de a forma şi a combina reprezentările. 

Trebuie s-o anvizajăm acum ca pe o posibilitate de a da viaţă 

reprezentărilor formate. Credinţa este inseparabilă de imagine." 

[Apud 5, p. 681]. O jumătate de secol mai târziu A. Osborn notează: 

„Cât despre imaginaţia propriu-zisă, funcţiile ei sunt de două feluri: 

prima constă în a căuta, «a ieşi la vânătoare», a doua – în a schimba 

ce ai găsit. Cel de-al doilea segment al imaginaţiei permite detaşarea 

celei mai înalte modalităţi a acesteia – imaginaţia creativă." [Apud 5, 

p. 681]. 
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Vom încerca să delimităm această modalitate numai după 

efectul final al noutății în raport cu realitatea obiectivă, un produs 

original ce se exprimă şi se obiectivează. Sub acest raport, trebuie să 

ne referim la inovaţie care rezultă dintr-o combinare, reconjugare de 

elemente cunoscute, nouă fiind numai structura funcţională obţinută. 

Invenţia constă din punerea în compatibilitate a unor structuri 

diverse, precum și din geneza unor noi relaţii, aici combinarea fiind 

depăşită prin transformări. Simondon explică progresul obiectelor 

tehnice prin „reducerea divergenţelor dintre funcţiile structurilor 

polivalente, prin condensarea funcţiilor multiple asupra aceleiaşi 

structuri". Usher arată că sinteza şi construcţia inventivă reprezintă 

apariţia unei noi calităţi, întrucât face ca structuri separate să devină 

compatibile şi interdependente. Prin urmare, invenţia este o formă 

înaltă a inovaţiei, ce rezultă dintr-un proces creativ şi implică multă 

creativitate, îndeosebi ingeniozitate sau originalitate în combinarea şi 

modelarea mijloacelor. Deşi între formele de imaginaţie creativă 

dezvoltate în artă, ştiinţă, tehnică şi relaţii social-umane există unele 

deosebiri, noi vom căuta să desprindem numai câteva trăsături 

generale proprii creaţiei imaginative [Apud 5, p. 681 – 682]. 

Popescu-Neveanu P., în dicționarul său, oferă o tratare mai 

amplă a noțiunii de imaginație creatoare.  

Ceea ce accentuează psihanaliza este caracterul criptic, de  

simbolizare îndepărtată de pulsiune originală, a viselor şi a oricăror 

altor construcţii imaginare. La aceasta duc mecanismele de apărare, 

printre care sunt de amintit: fantezia – înțeleasă ca realizare 

imaginară a dorinţelor frustrate; sublimarea – ca satisfacere a 

dorinţelor frustrate prin proiectarea şi realizarea altor activităţi, de o 

cu totul altă natură. Sublimarea este deseori invocată pentru a explica 

imaginația creatoare în orice domeniu de artă, ştiinţă, organizare, 

presupunând fără demonstraţii că orice creaţie îşi are un prim 

movens în pulsiuni bazale ce au fost deplasate şi convertite, 
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simbolizându-se într-un alt mod. Încercările de a explica expansiunea 

imaginației creatoare într-un domeniu prin sublimare sau prin 

necesitatea compensării şi supracompensării complexelor de 

inferioritate rămân însă foarte neconvingătoare  (A. Osborn) [Apud 

6, p. 327]. 

Pentru J. Piaget, creativitatea este sinonimă cu imaginația 

creativă. Ajungând la concluzia fermă că imaginația este procesul 

psihic predilect al creativităţii şi fiind puşi, practic, în faţa sarcinii 

activării imaginației şi asigurării unei cote superioare de originalitate 

a ei, psihologii contemporani au avut de înfruntat o serie de 

contradicţii. În primul rând, imaginația era concepută ca o activitate 

individuală, intimă, cu performanţe accidentale, or acum se pune 

problema cooperării de grup şi a concentrării tematice.  

Succesul creativităţii colective este, printre altele, şi o 

confirmare a originii şi dependenţei social-istorice a imaginației ca 

formă de comunicare culturală cu lumea, derivată din imitaţie (Taine, 

H. Wallon), din tendinţa de a fi ca altul (Malrieu) şi de a face ca 

altul, dezvoltată optim ca o conduita simbolică în joc, evaluată mai 

complex prin includerea în muncă (Istomina), prin consumul de artă, 

prin învăţare, ce ar putea aduce, după opinia psihologiei 

contemporane, o mult mai mare contribuţie la formarea imaginației 

creative. K. Hartmann, L. Kubie ş. a. preconizează antrenarea 

proceselor preconştiente în imaginare, iar E. Kris (1952) lansează, în 

legătură cu imaginația creatoare, formula „regresie voluntară şi 

temporală în slujba eului”, în sensul de regresie la procesele primare, 

inconştiente sau preconştiente ce au un grad mai mare de libertate şi 

flexibilitate [Apud 6, p. 327-337]. 

Cea mai sugestivă din prezentările fazelor procesului 

imaginației creatoare aparţine lui Wallas şi indică următoarea 

ordine: preparare, incubaţie sau germinaţie, iluminare şi elaborare 

sau verificare.  
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M. Aniței menționează ideile lui Popescu–Neveanu în acest 

domeniu. 

Desigur, atunci când vorbesc despre rezultatele muncii lor, 

savanţii preferă adesea o manieră anecdotică, ce face ca discursul lor 

să fie mai atractiv, mai captivant. Ar fi plictisitor ca un savant să 

descrie travaliul său imens până când a ajuns la realizările care l-au 

făcut celebru. Adevărul este că intuiţiile „geniale”, iluminările 

„strălucitoare” apar ca o consecinţă a permanenţei preocupărilor 

(Popescu-Neveanu P., 1977). Psihologul român atrăgea atenţia că 

întreruperea travaliului şi a preocupărilor permanente conduce la 

blocaje creative. Multor oameni le-au căzut mere în cap, dar doar lui 

Newton i-a apărut ideea gravitaţiei în contextul preocupărilor şi 

cercetărilor sale din domeniu [2, p. 341-342].  

Ceea ce germinează în sfere extraconştiente ajungând la noi 

asocieri şi restructurări este, desigur, o tematică indusă conştient de 

la început, pentru ca după un timp să intervină iluminarea ca o 

conjugare a activităţilor inconştiente şi conştiente. În felul acesta, 

imaginația creatoare apare ca o manifestare a personalităţii în lume, 

ca răspuns original la solicitările şi necesităţile de progres ale 

mediului social. Dacă imago-ideaţia originală nu este rezultatul unei 

suprasolicitări a funcţiilor conştiinţei şi ale gândirii logice, acestea 

apărând numai ca momente în dinamica integrativă a sistemului 

psihic, în relaţie cu lumea, atunci cum se poate asigura 

productivitatea valorică a sistemului psihic, şi în speţă a imaginației 

ca proces psihic multinivelar, întreţinând cele mai strânse relaţii cu 

toate celelalte procese psihice? Răspunsul a fost dat în cadrul 

elaborării teoriilor creativităţii şi constă, în principal, din două 

secvenţe: 1) însuşirea şi antrenarea operaţiilor (procedeelor) de 

imaginație creatoare; 2) formarea motivelor şi atitudinilor creative.  

În baza lucrărilor științifice ale lui Popescu-Neveanu, mai mulți 

autori și-au formulat propriile idei asupra imaginației creative. 
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C. Hațegan, făcând referință la Popescu-Neveanu, a formulat 

noțiunea de imaginație creatoare astfel: imaginaţia creatoare este 

orientată spre ceea ce este posibil, spre nou, spre viitor. După cum 

arăta Popescu-Neveanu, este stimulată de motive şi atitudini 

creatoare: interesul pentru nou, trebuinţa de autorealizare, 

încrederea în posibilităţile proprii, tendinţa spre necunoscut etc. [3, 

p. 30]. 

Aceste cercetări şi lucrări au generat ideea integrării, 

examinării procesului de dezvoltare a imaginației creative prin 

studierea și aplicarea anumitor principii la cursurile universitare [1, 

p. 4].  

Cu toate că imaginația este o parte indispensabilă a procesului 

creator, studierea acestui domeniu și formularea unor idei unice la 

momentul dat nu este posibilă, pentru că fiecare cercetător are 

viziunea sa față de imaginația creativă și față de poziția ei în psihicul 

uman și în activitatea cognitivă.  

Concluzionând cele menționate mai sus, putem afirma cu 

certitudine, susținând  opinia psihologului Paul Popescu-Neveanu, că 

imaginația creativă este procesul psihic predilect unei cote superioare 

de originalitate. 
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Abstract 

This article is dedicated to the actual subject of welfare 

habilitation of children with multiple disabilities in development. The 

instrumental basis for the research level of formation of social skills of 

children with multiple disabilities in development are described in it. 

Ключевые слова: множественные нарушения, 

абилитация, социально-бытовые навыки, метод изучения 

документации, метод анкетирования, метод наблюдения.  

 

Инклюзивное образование в республике Молдова, 

основанное на парадигме «образование для всех», представляет 

собой подход, согласно которому все дети должны иметь 

равные шансы на посещение одной школы и учиться вместе. 

Переход к активной политике инклюзивного образования 

позволил включить в образовательную среду детей, ранее 
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находившихся на обеспечении соцзащиты, а именно, детей с 

множественными нарушениями в развитии.   

Мероприятия, направленные на предупреждение 

патологических состояний у детей ещё не адаптировавшихся в 

социальной среде есть не что иное, как социально-бытовая 

абилитация. Основной задачей абилитации социально-бытовых 

навыков у детей со множественными нарушениями в развитии 

является формирование навыков и умений необходимых в быту, 

целенаправленная подготовка детей к жизни, снижение уровня 

опеки со стороны родных и близких, а также формирование для 

каждого ребенка максимально возможного уровня 

самостоятельности (Патракова А.Н.).  

Овладение навыками самообслуживания напрямую 

влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на пути 

к его независимости. Обучение навыкам самообслуживания 

позволяет эффективно решать задачи расширения 

представлений и знаний детей об окружающих вещах, 

сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и 

зрительно-моторной координации, а также умения выполнять 

действия по подражанию и словесной инструкции, 

ориентироваться на образец, соблюдать определенную 

последовательность действий (Моржина Е.В.). Наблюдая за 

учащимися начальных классов вспомогательной школы, мы 

обратили внимание на то, что у детей с множественными 

нарушениями в развитии, социально-бытовые навыки 

сформированы лишь частично, а у некоторых детей не 

сформированы вовсе, что и обусловило выбор данной темы 

исследования. 

При обычном варианте развития, ребенок после года уже 

может осуществить отдельные действия, направленные на себя: 

надеть и снять шапку, снять носки, варежки, может сам есть 
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ложкой и пить из чашки. Эти умения ребенок приобретает сам, 

подражая действиям взрослых, ухаживающих за ним.  

У детей с особенностями развития, формирование 

навыков самообслуживания не происходит самопроизвольно. 

Только через подражание, усвоение образца, навыки у таких 

детей не формируются, во всяком случае, не полностью. Причин 

может быть много: различные нарушения движения, слухового 

и зрительного восприятия, особенности эмоционально-волевой 

сферы, низкий уровень развития функций программирования и  

контроля, нарушения интеллектуального развития. 

Наш опыт работы убеждает нас в том, что для 

большинства детей со множественными нарушениями в 

развитии, наиболее значимыми являются не учебные навыки, а 

овладение навыками самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, которые имеют выраженную 

социальную направленность, и навыки самообслуживания 

встают на первое место. Очень важно не пропустить 

благоприятный период формирования умений и навыков 

самообслуживания, особенно у детей с множественными 

нарушениями в развитии, так как наверстать упущенное будет 

достаточно сложно.  

Для изучения уровня сформированности социально-

бытовых навыков мы используем эмпирические методы 

исследования:  

 изучение и aнализ документации; 

 анкетирование родителей; 

 наблюдение. 

Анализ документации: любое исследование начинается с 

изучения документации. Изучение документации включает в 

себя: личное дело, медицинская карта, протокол обследования 

ребенка специалистами (выдаëтся при направлении ребëнка в 
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учебное заведение), характеристика и т. д. Изучение документа-

ции позволяет заочно познакомиться с испытуемым, с его 

полным диагнозом, получить краткую характеристику о нëм. 

Это всë, в дальнейшем, позволит определить испытуемого в 

группу, соответствующую целям исследования. 

Анкетирование – письменный опрос большого 

количества людей с помощью опросных листов (анкет). 

Анкеты могут быть открытыми, закрытыми и 

смешанными. При составлении анкет важно соблюдать 

следующие правила: вопросы должны быть тщательно 

составлены, предельно конкретны, корректны, доступны, они не 

должны содержать в себе скрытых подсказок желаемого ответа, 

но должны быть взаимопроверяемыми. 

Метод анкетирования позволяет в сравнительно короткий 

срок получить большое количество информации, которую 

можно подвергнуть количественному анализу с помощью 

математических и  статистических методов с использованием 

вычислительной техники. Количественные данные, полученные 

путем анкетирования, затем дополняются качественным 

анализом. 

Мы предлагаем родителям, воспитывающим детей со 

множественными нарушениями в развитии, анкетирование 

смешанного типа. Заполнение родителями анкет позволит нам 

выявить уровень сформированности каждого навыка у ребенка.  

Наблюдение – организованное целенаправленное и 

фиксируемое восприятие участников педагогического процесса 

либо его явлений.  

Цель наблюдения – накопление фактов и образование 

первоначальных представлений об определенном 

педагогическом явлении. Оно может быть включëнным  и 

невключëнным. Объектами наблюдения могут быть: 
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деятельность группы учащихся или отдельного ученика в 

процессе обучения или воспитания; взаимоотношения учащихся 

между собой или с педагогом; действия детей в конкретной 

ситуации; деятельность учителя на уроке и т. д. 

Этапы наблюдения: 

а) определение цели и задач наблюдения;  

б) выбор объекта, предмета  наблюдения; 

в) выбор способа наблюдения; 

г) выбор способов регистрации наблюдаемого; 

д) обработка и интерпретация полученной информации. 

Для исследования уровня сформированности социально-

бытовых навыков у детей с множественными нарушениями в 

развитии мы решили использовать следующие материалы: 

I. Методика для проведения обследования социально-

бытовых навыков у детей младшего дошкольного возраста 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (Зак Г. Г., 

Нугаева О. Г., Шульженко Н. В.). Данная методика 

включает: 

 изучение знаний детей о себе и о предметах 

окружающего мира; 

 изучение развития двигательной сферы мелкой 

моторики; 

 изучение сформированности социально-бытовых 

навыков. 

II. Методика «Социограмма» (Гюнцбург Х. С.): позволяет 

получить данные о темпе развития ребенка, установить 

сензитивные периоды, в которые работа по абилитации 

социально-бытовых навыков может вестись наиболее успешно. 

Форма РАС S/P – изучение более простых навыков и форма 

РАС-1 – если ребенок показывает 100% динамику по первому 

варианту, его переводят на следующий уровень и используют 
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второй вариант, направленный  на оценку развития более 

сложных и разнообразных навыков ребенка. Методика состоит 

из карты наблюдения и анкеты. 

Для изучения мы берем четыре основные сферы 

наблюдения развития навыков:  

1. самообслуживание;  

2. восприятие и речь;  

3. социальная приспособленность (активность);  

4. моторика. 

Успех включения детей со множественными 

нарушениями в развитии зависит от многих факторов, и в 

значительной степени от уровня сформированности социально-

бытовых навыков. У детей со множественными нарушениями в 

развитии формирование социально-бытовых навыков 

значительно затруднено, в силу диагноза, поэтому очень важно 

не упустить сензитивный период их развития.  
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CONCEPTE PEDAGOGICE FUNDAMENTALE  

LA NIVELUL ȘTIINȚEI PEDAGOGICE FUNDAMENTALE  

DIN PERSPECTIVA PARADIGMEI CURRICULUMULUI 

 

Dragoș DINCULESCU, doctorand 

(România) 

 

Prezentul studiu își propune definirea conceptelor pedagogice 

de bază la nivelul științei pedagogice – teoria generală a educației 

(fundamentele pedagogiei) din perspectiva paradigmei 

curriculumului și prezentarea, într-o formulă logico-matematică, a 

acestor concepte. În analiza noastră plecăm de la premisa că 

pedagogia este o știință specializată în studiul educației. Pentru a 

realiza acest deziderat discutabil din punctul de vedere al 

practicienilor educației și al unor factori externi, pedagogia trebuie să 

elaboreze un aparat conceptual stabil, solid prin care educația (și 

principalul său subsistem – instruirea) să poată fi definită și analizată 

la un nivel de maximă generalitate și profunzime. Este misiunea pe 

care și-o asumă (sau ar trebui să și-o asume) teoria generală a 

domeniului pedagogiei, cunoscută sub numele de teoria generală a 
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educației sau de fundamentele pedagogiei. Este știința pedagogică 

fundamentală (sau știința fundamentală a educației) care identifică, 

definește și analizează conceptele pedagogice fundamentale necesare 

la nivelul tuturor științelor educației, mai vechi sau mai noi, 

subordonate teoriei generale a educației.  

Într-o logică apropiată de logica matematică, bazată pe 

evidențierea corelațiilor esențiale, descoperim existența următoarelor 

concepte pedagogice fundamentale: 

a) Educația; 

b) Funcția de bază a educației; 

c) Structura de bază a educației; 

d) Finalitățile educației (idealul, scopurile și obiectivele 

educației); 

e) Conținuturile generale ale educației (educația morală, 

educația intelectuală/științifică, educația aplicată/tehnologică, 

educația estetică, educația psihofizică);  

f) Formele generale ale educației (formală, nonformală, 

informală); 

g) Contextul general al educației. 

Aceste concepte fundamentale sunt elaborate de-a lungul 

istoriei în diferite modalități impuse de stadiul cercetării, de 

concepția autorilor, de experiența pedagogică (didactică) acumulată, 

de tradiția socioculturală a fiecărei țări, zone geografice etc. 

Fără existența acestor concepte pedagogice fundamentale nu 

putem vorbi de o teorie pedagogică autonomă, aptă să reflecte o 

realitate atât de complexă precum educația, instruirea, învățământul, 

proiectarea didactică etc. 

Putem sesiza evoluția pedagogiei analizând evoluția 

definițiilor acestor concepte fundamentale, chiar dacă de-a lungul 

istoriei ele pot fi denumite diferit. De exemplu, finalitățile educației 

au fost denumite uneori drept scopuri ale educației, țeluri ale 
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educației, deziderate ale educației, ținte ale educației etc. Mai 

aproape de noi, în anii 1970-1980, conținuturile generale ale 

educației erau exprimate mai mult sub formula de laturile educației 

sau de dimensiunile educației. 

Evoluțiile înregistrate din momentul în care pedagogia s-a 

științifizat (sfârșitul secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului 

al XX-lea) pot fi înțelese dacă facem apel la noțiunea epistemologică 

de paradigmă (vezi T. Khun, Structura revoluțiilor științifice, apud S. 

Cristea, Fundamentele Pedagogiei). 

Există diferențe apreciabile între definiția educației din 

perspectiva evoluției paradigmei psihologice sau psihocentriste față 

de cea realizată din perspectiva paradigmei sociocentriste. Astfel, 

educația din perspectiva paradigmei psihocentriste este, în mod 

special, un proces intern bazat pe valorificarea resurselor și cerințelor 

interne ale celui educat. Din contra, evoluția educației conform 

paradigmei sociologice sau sociocentriste evidențiază rolul prioritar 

al factorilor externi sociali (economici, politici, religioși, culturali, 

comunitari, familiali etc.) – educația este socializarea metodică a 

tinerei generații. 

Definirea din perspectiva paradigmei curriculumului are în 

vedere depășirea celor două tendințe unilaterale, punând în centrul 

educației finalitățile concepute la nivelul cerințelor psihologice 

(capacități, competențe) și la nivelul cerințelor sociale (conținuturile 

educației, recunoscute de societate, solicitate de progresul social). 

În concluzie, conceptele pedagogice fundamentale pe care le 

vom defini concis, au în vedere perspectiva paradigmei 

curriculumului [1]. 

A. Educația este activitatea psihosocială de formare-dezvoltare 

permanentă a personalității educatului  (pe baza cerințelor 

psihologice valorificate în vederea integrării în societate pe termen 

scurt, mediu și lung). 
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B. Funcția de bază a educației este cea de formare și dezvoltare 

permanentă a personalității educatului în vederea integrării și 

realizării sale psihosociale pe termen scurt, mediu și lung (la nivel 

cultural, civic, profesional, cognitiv și noncognitiv). Această  funcție 

de bază angajează două categorii de funcții principale: 1) de formare-

dezvoltare socială (culturală, civică, profesională); 2) de formare-

dezvoltare psihologică (cognitivă și noncognitivă). 

C. Structura de bază a educației definește corelația necesară 

permanent între cele mai importante componente ale educației – 

educator și educat (exemplul tipic – profesorul și elevul). 

D. Finalitățile educației definesc orientările valorice stabilite de 

proiectant la toate nivelurile de organizare a educației (sistem de 

învățământ, proces de învățământ, activități concrete – lecție etc).  

Finalitățile la nivelul sistemului de învățământ sunt: a) idealul 

educației care definește tipul de personalitate necesar societății pe 

termen lung; b) scopurile generale ale educației care definesc 

direcțiile strategice de dezvoltare ale educației la scara întregului 

sistem și proces de învățământ. 

Aceste două categorii de finalități sunt elaborate la nivel de 

filozofie și de politică a educației fiind incluse în documente precum 

legea învățământului.  

Finalitățile procesului de învățământ sunt reprezentate de 

obiectivele educației/instruirii: 

a) generale; 

b) specifice; 

c) concrete. 

Obiectivele concrete sunt elaborate de profesor la nivelul 

activităților concrete (lecție etc.) prin raportare la obiectivele 

generale și specifice incluse în planul de învățământ și în programele 

școlare.  
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E. Conținuturile generale ale educației reprezintă valorile 

generale ale educației care exprimă cerințele general-umane 

exprimate la nivel de:  

a) educația morală – exprimă valoarea generală și cerința 

general-umană a binelui moral; 

b) educația intelectuală/științifică – exprimă valoarea generală și 

cerința general-umană a adevărului științific (probat logico-

matematic; experimental; istoric și hermeneutic). 

F. Formele generale ale educației reprezintă modalitățile de 

realizare a educației organizate (educație formală și educație 

nonformală) și neorganizate (educație informală); formele organizate 

sunt realizate prin activități/acțiuni pedagogice proiectate de un 

educator specializat (profesor etc.); formele neorganizate, spontane 

(de educație informală) sunt realizate prin influențe spontane, 

incidentale, care provin din mediul social (stradă, microgrup de 

prieteni, familie, mass-media etc.) sau din interiorul unor activități 

(chiar din interiorul activității de educație prin gestica profesorului, 

prin îmbrăcămintea lui). 

G. Contextul general al educației reprezintă ansamblul 

activităților, acțiunilor și influențelor pedagogice care au loc la toate 

nivelurile de referință ale societății, ale sistemului de învățământ și 

ale procesului de învățământ. 

Contextul educației din perspectiva paradigmei 

curriculumului are un caracter deschis, incluzând:  

- sistemul social (societatea în ansamblul său); 

- sistemul de învățământ (contextul sau cadrul specializat: 

învățământ primar, secundar, universitar, bibliotecă 

școlară/universitară, televiziune școlară/universitară); 

- procesul de învățământ (cadrul specializat în realizarea 

instruirii); 

- activitatea concretă (lecția, cursul universitar etc.); 
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- situația concretă (determinată de condițiile concrete – climat 

psihosocial, ambianță și de fiecare profesor prin analiza relațiilor 

existente între activitatea curentă – lecția de matematică X și 

resursele și condițiile concrete existente: a) resurse pedagogice – 

resurse informaționale (programe, manuale, alte materiale); b) 

resurse umane – nivelul elevilor; c) resurse didactico-materiale – 

baza didactico-materială, calitatea spațiului și a timpului; d) resurse 

financiare). 

Astfel, putem conchide că pedagogia este ştiinţa care, în 

conformitate cu propria sa logică, decide asupra finalităţii acţiunii 

educaţionale, în concordanţă cu un sistem de valori sociale, 

asigurând totodată mijloacele de realizare a acestei finalităţi. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE 

PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU 

 

Eduard  CORLADE, doctorand 

(România) 

 

                                                 Abstract 

  Practice firm is a model of a real business. The model allows 

playback with different degree of complexity of the processes that are 

carried out in real economic activity and, of course, the transparent 

representation of these activities for teaching. Practice firm is 

suitable for acquisition, proving and deepening economical 

knowledges, personal skills and behaviors applied in all the 

economic fields, starting from the lower functions up to the 

management of the enterprise. The power of the practice firm is to 

practice its external relations. Similarly to the real economy 

enterprises, all the prectice firms maintain trading relations. In this 

way students are given the perfect contact with the economic culture 

of their partners from country home and country abroad. 

 

Firma de exerciţiu reprezintă un model al unei întreprinderi 

reale. Modelul permite redarea cu grad diferit de complexitate a 

proceselor care se efectuează în activitatea economică reală, precum 

şi reprezentarea transparentă a acestor activităţi pentru procesul de 

predare. Firma de exerciţiu este potrivită pentru însuşirea, probarea şi 

aprofundarea cunoştinţelor economice, a aptitudinilor personale şi 

comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind 

de la funcţiile inferioare şi până la cele de conducere din 

întreprindere. Puterea firmei de exerciţiu o reprezintă relaţiile ei 

exterioare. În mod similar cu întreprinderile din economia reală şi 

firmele de exerciţiu întreţin relaţii comerciale. Pe această cale li se 
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oferă elevilor contactul cu cultura economică a partenerilor lor din 

ţară şi străinătate. 

În firma de exerciţiu sunt aplicate toate tranzacţiile 

economice care există în practică, începând de la achiziţii, trecând la 

inventarierea sarcinilor şi sfârşind cu desfacerea. Toate activităţile 

comercial-administrative vor fi îndeplinite de către elevi prin 

respectarea uzanţelor comerciale şi a prevederilor legislative. Cu 

toate acestea, mărfurile şi serviciile prestate, precum şi banii necesari 

pentru plăţi sunt prezente numai la nivel virtual.  Se emit toate 

informaţiile şi documentele necesare pentru întreprinzător, 

documente care sunt supuse circulaţiei prin intermediul unor 

tehnologii de viitor.  

Fiecare firmă de exerciţiu este structurată, în conformitate cu 

situaţia din practică, în departamente: departamentul de personal, 

secretariatul, marketing, vânzări, controlling, contabilitate, logistică 

etc. Elevii trebuie să treacă prin toate departamentele şi să efectueze 

acolo activităţile specifice. 

Alături de legăturile la nivel naţional sau internaţional există 

o altă componentă importantă a firmei de exerciţiu: simularea. 

Deciziile greşite care ar putea duce în viaţa reală până la punerea în 

pericol a întreprinderii, nu au urmări economice negative în firma de 

exerciţiu. Ba mai mult, ele reprezintă pentru experienţa elevilor chiar 

o componentă esenţială a procesului de învăţare.  

Obiectivul instruirii în cadrul firmei de exerciţiu este 

transmiterea cunoştinţelor într-o manieră interdisciplinară, orientată 

spre acţiune şi probleme, centrată pe elevi şi inspirată din practică. 

Cunoştinţele trebuie să cuprindă toate procesele economice interne, 

precum şi toate interconexiunile dintre firme. Activităţile care derivă 

de la asociaţi generează, cu precădere, în rândul elevilor procese de 

învăţare şi determină un grad ridicat de motivare. Însuşirea 

competenţelor-cheie (ex. capacitatea de a lucra în echipă, gândire 
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interdisciplinară, competenţe lingvistice) le permite elevilor 

obţinerea unei mobilităţi profesionale şi a unei flexibilităţi ridicate pe 

piaţa de muncă. 

Ca exemplu, elevul va trebui să aplice, în poziţia de referent, 

cunoştinţele economice asimilate, pentru a realiza procesele de 

achiziţie în firma de exerciţiu, luând în considerare situaţia 

economică a firmei lui. În cadrul acestui proces, va trebui să găsească 

împreună cu colaboratorii lui cea mai potrivită decizie pentru 

achiziţie, să recunoască efectul deciziei asupra firmei şi să poată 

susţine această decizie în faţa conducerii întreprinderii. 

Predarea reprezintă şi pentru profesor, în calitatea lui de 

coordonator al firmei de exerciţiu, o provocare deosebită: trecerea de 

la rolul de prezentator la cel de colaborator într-o echipă, de la 

instanţă superioară la consultant.  

În firma de exerciţiu se pot experimenta procesele economice 

şi comerciale prin implicarea tuturor simţurilor. Elevii se comportă 

ca şefi sau angajaţi responsabili şi îşi formează spiritul întreprinzător, 

iar profesorii îşi asumă rolul unor consultanţi economici. 

Foarte importante sunt relaţiile de colaborare cu societăţile 

comerciale reale. Aceste societăţi comerciale sprijină firmele de 

exerciţiu cu know-how şi prin sponsorizare, organizând chiar 

excursii ale şcolilor în sediile lor comerciale.  

În concluzie, menționăm că în urma unei astfel de experiențe, 

toți participanții au de câștigat. Avantajele celor două părți sunt 

evidențiate prin următoarele elemente:  

a) Întreprinderea partener propune firmei de exercițiu: 

 sfaturi și consultații cu specialiștii din domeniul respectiv; 

 modele de documente; 

 cataloage, strategii de reclamă și materiale publicitare; 

 modele de calcule economice; 

 organizarea muncii într-o firmă de exercițiu; 
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 organizarea și descrierea locului de muncă; 

 imaginea de ansamblu asupra proceselor de muncă. 

b) Firma de exercițiu propune întreprinderii partener: 

 reclamă comercială pe piața firmelor de exercițiu; 

 testarea unor noi produse; 

 îmbunătățirea calificării angajaților din întreprinderea 

partener; 

 viitori salariați pentru întreprinderea partener care au 

avantajul cunoașterii obiectivelor, structurii și produselor proprii. 
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EDUCAȚIA FINANCIARĂ ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC 

 

Emanoil Remus CAZACU, doctorand 

(România) 

  

Abstract 

The international economic crisis started in 2007. Its effect 

influenced the lifestyle of the Romanians. 

The present article reveals the situation of the financial 

education in Romania and the strategies that support the prevention 

of the risk of poverty and bankruptcy of both physical and judicial 

people. 
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After detailed researches and analyzing the current situation, 

I have reached the conclusion that we need to implement a national 

curriculum of the financial educational disciplines from the primary 

school to high school.  

Keywords: financial education, economic crisis, National 

Curriculum 

 

În zilele noastre, copiii cresc într-o lume din ce în ce mai 

complexă, în care ar trebui să se ocupe singuri de propriul lor viitor 

financiar. Pentru ca aceast lucru să fie posibil, este necesar ca tinerii 

să învețe să se dezvolte și să trăiască în mod independent, să știe cum 

să își gestioneze bugetul și să facă alegeri înțelepte în viața de zi cu 

zi [3, p. 5].  

Strategiile de educație financiară constau în introducerea 

educației financiare în programa școlară, în proiectarea și punerea în 

aplicare a unui astfel de design de către cadrele didactice [3, p. 5]. 

  Recenta criză financiară a evidențiat importanța promovării 

responsabilității sociale și necesitatea dezvoltarii abilităților de 

management financiar pentru toate categoriile de vârstă. Acestea sunt 

în mod deosebit necesare a le dezvolta în rândul copiilor și tinerilor 

care constituie o categorie deosebit de vulnerabilă în acest sens [4, p. 

5].  

Cultivarea unui set de valori în rândul cetățenilor și 

dezvoltarea abilităților de gestionare a resurselor financiare la o 

vârstă fragedă poate reduce vulnerabilitatea socială și financiară, 

reducând astfel riscul sărăciei cauzate de datorii [4, p 5].  

Asigurarea unei educații financiare copiilor reprezintă o 

componentă importantă în procesul de tranziție de la copilărie la 

maturitate și în dezvoltarea responsabilității financiare în rândul 

cetățenilor [4, p. 3].  
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În documentul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OECD) se susține ideea că, în absența unei educații 

financiare, persoanele fizice și firmele sunt predispuse mai des la 

îndatorări și faliment. 

Expunând și conectând copiii, de la o vârstă fragedă, cu 

furnizorii serviciilor financiare, le vom ajuta să recunoască mai bine 

rolul pe care aceste instituții îl joacă în societate.    

„Scopul major al educaţiei sociale şi financiare este  

dezvoltarea integrală a personalităţii elevului, stimularea interesului 

elevului pentru afirmare şi valorizare personală; responsabilizarea 

socială şi financiară a elevului, formarea la elevi a unei culturi 

financiare, a competenţelor antreprenoriale şi de integrare/incluziune 

socială, pregătirea subiecţilor educaţionali pentru a adopta decizii 

care au consecinţe financiare.” [1, p. 4] 

Un alt aspect important constă în faptul că educaţia socială şi 

financiară este abordată din perspectiva realistă a vieţii cotidiene, 

antrenând valorile sociale, economice şi financiare achiziţionate / 

cunoscute la celelalte discipline şcolare şi constituind un ansamblu 

unitar, integrativ de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, ale căror 

componente sunt reciproc condiţionate şi au drept obiectiv major 

pregătirea elevului pentru a aprecia schimbările din mediul social, 

economic, financiar în care îşi va desfăşura activitatea pe viitor [2, p. 

5].  

În România, anul 2016 a fost marcat de implementarea 

acestor strategii prin adoptarea de către Ministerul Educației a Noului 

plan-cadru pentru învățământul gimnazial, care va fi pus în aplicare 

în 2017-2018. Astfel, Cultura civică devine Educație socială, iar în 

cadrul acestei discipline se vor studia următoarele:  Gândire critică și 

drepturile copilului (clasa a V-a), Educație interculturală (clasa a 

VI-a), Educație pentru cetățenie democratică (clasa a VII-a) și 

Educație economico-financiară (clasa a VIII-IX) [5]. 
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În urma analizării situației prezente în România, conform 

Documentului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCED), putem aprecia debutul implementării acestor 

strategii prin introducerea în planul-cadru a disciplinelor de educație 

financiară pentru învățământul gimnazial.  

Considerăm că este important ca studierea acestei discipline 

să continue și în învățământul liceal, să se pună accentul atât pe 

activitățile formale, cât și pe cele nonformale, pentru a crește 

atractivitatea și a facilita asimilarea informațiilor, atât la nivel 

declarativ, cât și la nivel procedural și executiv. 
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PROGRAMUL BACALAUREATULUI INTERNAȚIONAL 

(IB): UN CONTINUUM AL EDUCAȚIEI INTERNAȚIONALE 

 

Fabiola HOSU, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

The last decades in education have been marked by an 

expressed crisis, producing more and more educational alternatives 

and debunking more paradigms with the clear intent to free the 

teacher and the learner from the constraints of a heavenly regulated 

content to be taught and learned. One of the most successful such 

program is the IB program that gained a lot of popularity and has 

proven its actuality by the ever increasing number of applicant 

schools throughout the world. Yet, in order for communities and 

educationalists to produce such quality programs that they can tailor 

to their cultural and contextual needs, they need to understand and 

master the mechanisms behind the construction and authorisation of 

such alternative programs of education. One way to deconstruct the 

mainstream industrial paradigm of education, already declared 

outdated by renowned education specialists would be to create a 

critical mass of such alternative programs that would overturn the 

monolith of prescriptive state education. 

Cuvinte-cheie: programe alternative de educație, organizația 

Bacalaureatului internațional, continuum de educație internațională, 

leadership pedagogic, profilul cursantului IB, PYP (Primary Years 

Program), MYP (Middl Years Program), DP (Diploma Program). 

 

Programul Bacalaureatului internațional (IB) este un program 

educaţional alternativ construit pe o programă alcătuită de un grup de 

specialişti în educaţie, cu instrumente proprii de predare, învăţare şi 
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evaluare. El poate constitui un punct de plecare valoros în construirea 

oricărui tip de program alternativ din orice țară, în măsura în care 

putem înțelege și replica coordonatele continuumului ce îl susține, 

adaptându-le, bineînțeles, la contextul și mentalitățile noastre 

culturale. Prin continuum, înțelegem acele linii directoare, care stau 

la baza acestui program alternativ de educație, lucru care îl face 

coerent și, în același timp, relevant pe parcursul mai multor stadii de 

formare a unui individ. Informațiile din acest articol prezintă date 

preluate din documentele oficiale ale IBO (Organizația 

Bacalaureatului Internațional), așa cum sunt ele redate spre 

consultare școlilor candidate. 

Bacalaureatul internațional (IB) oferă trei programe de 

educație internațională: 

• Programul de diplomă (DP) – introdus în 1969; 

• Programul anilor de mijloc sau gimnaziali (MYP) – introdus în 

1994; 

• Programul anilor primari (PYP) – introdus în 1997. 

Aceste programe asigură școlilor posibilitatea de a oferi 

elevilor o experiență educațională internațională continuă încă din 

copilarie și până la absolvirea școlii. Deși IB oferă o secvență de trei 

programe, acestea sunt susținute de două principii fundamentale: 

• fiecare program poate şi ar trebui să funcţioneze de sine 

stătător, deoarece nu există nicio cerință ca școlile aplicante să ofere 

mai mult de un program; 

• programele pot şi ar trebui să constituie o secvență coerentă și 

semnificativă acolo unde școlile oferă toate cele trei programe sau 

orice secvență de două programe. 

Aceste trei programe sunt structurate pe baza unui cadru 

educațional comun –  o filosofie coerentă a predării și învățării care 

se concentrează pe dezvoltarea copilului ca un tot întreg și un 
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concept-umbrelă general al modului cum se poate dezvolta o 

mentalitate orientată către perspectiva internațională. 

În lumina înțelegerii constructiviste a predării și învățării, 

programele IB sunt concepute să stimuleze tinerii să fie curioși din 

punct de vedere intelectual și să-i doteze cu cunoștințele, înțelegerea 

conceptuală, abilitățile, practicile și atitudinile reflexive necesare 

pentru a deveni persoane autonome care învață pe tot parcursul vieții.  

Continuumul programului IB recunoaște că învățarea este un 

proces, nu un produs. Elevii de toate vârstele vin la școală cu 

propriile lor convingeri, cunoștințe și experiențe cu privire la modul 

în care funcționează lumea. Aceste constructe mentale sunt reluate și 

revizuite în lumina noilor experiențe și a noii învățări.  

Așadar, procesul de învățare este o cale de dezvoltare a 

construirii, testării și revizuirii modelelor mentale ale modului în 

care funcționează lumea și acest proces este cel care permite fiecărui 

elev să dea sens vieții sale și lumii înconjurătoare. În plus, elevii 

trebuie să înțeleagă modul în care învață, stilurile preferate de a 

învăța, punctele lor forte și limitele, dacă vor să devină persoane 

autonome care învață pe tot parcursul vieții. Mai presus de toate, 

învățarea IB pentru elevi ar trebui să fie riguroasă, angajantă,  

provocatoare și ar trebui să-i echipeze pentru viața în secolul XXI. 

Învățarea eficientă pentru viața în secolul XXI recunoaște că: 

• baza de cunoștințe este în creștere rapidă, impunând elevilor să 

proceseze și să evalueze cunoștințele, nu doar să le dobândească; 

• lumea se schimbă rapid, impunând elevilor să anticipeze 

necunoscutul și să se adapteze la schimbare, nu doar să reacționeze la 

ea; 

• perspectivele de angajare pe piața forței de muncă necesită din 

ce în ce mai mult capacitatea de a transfera abilitățile și învățarea; 
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• a învăța ce înseamnă munca și rezolvarea de probleme în 

colaborare devine la fel de important ca a învăța ce înseamnă lucrul 

individual; 

• modul cum învață creierul devine din ce în ce mai bine înțeles, 

având implicații pentru predare și învățare care trebuie respectate; 

• dezvoltarea încrederii în sine a cursanților, precum și competența 

academică sunt esențiale dacă cei care învață vor să fie în măsură să 

funcționeze în mod eficient; dispozițiile afective, în plus față de 

competența cognitivă, sunt centrale pentru învățare; 

• gândirea critică constructivă este un instrument necesar pentru 

supraviețuire individuală și colectivă; elevii trebuie să poată distinge 

logica de nonsens, propaganda de adevăr și să-și formuleze propriile 

judecăți bine informate. 

Fiecare program IB promovează educația persoanei ca întreg, 

accentuând dezvoltarea intelectuală, personală, emoțională și socială, 

implicând tradițiile învățării în limbi străine, umanistica, științele, 

matematica și artele. Deși cele trei programe s-au dezvoltat dintr-o 

tradiție umanistă occidentală, influența culturilor neoccidentale 

asupra tuturor celor trei programe devine tot mai importantă. 

Deși programele au elemente comune, eficacitatea 

implementării unei secvențe de două sau trei programe depinde, în 

cele din urmă, de un angajament din partea școlii de a construi un 

continuum și a menține un accent clar pe predare și învățare. Acest 

lucru necesită o cooperare și o colaborare continue, reciproce între 

administratori și profesori de la toate nivelurile. 

Care este atunci elementul care asigură coerența și 

fundamentul amplu ale celor trei programe? Ce oportunități și 

implicaţii oferă această abordare pentru elaborarea unui model de 

educație internațională care se întinde de-a lungul anilor școlarizării 

formale? 
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Forța motrice din spatele programelor PYP, MYP și DP este o 

filosofie cu privire la natura educației internaționale, exprimată în 

definirea misiunii IB și în profilul cursantului IB. Definirea misiunii 

relevă importanța și exprimă scopul general al IB în promovarea și 

dezvoltarea programelor de educație internațională.  

„Bacalaureatul Internațional are ca scop dezvoltarea tinerilor 

curioși, informați și preocupați de bunăstarea semenilor, care 

contribuie la crearea unei lumi mai bune și mai pașnice prin 

înțelegere și respect intercultural. 

În acest scop, organizația lucrează cu școli, guverne și 

organizații internaționale pentru a dezvolta programe competitive de 

educație internațională și o evaluare riguroasă. 

Aceste programe încurajează elevii din întreaga lume să 

devină cursanți activi, plini de compasiune și preocupați de învățarea 

pe tot parcursul vieții și care înțeleg că alți oameni, deși sunt diferiți, 

pot avea, de asemenea, dreptate.” (IBO, http://www.ibo.org/about-

the-ib/mission/) 

În programele IB, încercarea de a defini mentalitatea orientată 

internațional în termeni din ce în ce mai clari, și efortul de a aduce 

acest ideal mai aproape de practică sunt esențiale pentru misiunea 

Școlilor IB din întreaga lume. Având în vedere varietatea Școlilor IB 

și complexitatea conceptului de mentalitate internațională, IB s-a 

axat pe stabilirea unui profil de elev ce va absolvi o Școală IB, care, 

prin efortul de a-și stabili un set personal de valori și un cod moral, 

va pune bazele dezvoltării unei astfel de mentalităţi  internaționale. 

Caracteristicile unui asemenea elev sunt enumerate în profilul 

cursantului IB, profil care reprezintă definirea misiunii în acțiune. 

Profilul elevului IB se bazează pe valori care sunt 

întruchiparea a ceea ce crede organizația despre educația 

internațională. Atributele descrise în profilul cursantului sunt 

adecvate și realizabile de către toți elevii IB cu vârste cuprinse între 3 
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și 19 ani. Profesorul trebuie să interpreteze aceste atribute într-o 

manieră adecvată vârstei și dezvoltării elevului, având mereu în 

vedere faptul că o parte a adaptabilității și versatilității programelor 

IB rezidă în modul cum ar putea arăta aceste atribute de la o cultură 

școlară la alta. 

În programele IB, este atât recunoscut, cât și valorizat faptul 

că elevii provin din medii diferite și aduc cu ei o bogăție de 

experiențe. Toți profesorii au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să 

se dezvolte ca persoane care învață pe tot parcursul vieții în contextul 

acestui profil IB al cursantului. 

Definirea misiunii și profilul cursantului se află la baza 

continuumului programului IB. 

Scopul declarat al tuturor programelor IB este acela de a 

dezvolta oameni cu o mentalitate orientată internațional care, 

recunoscându-și umanitatea comună și tutela comună a planetei, 

ajută la crearea unei lumi mai bune și mai pașnice (IBO, 

http://www.ibo.org/benefits/learner-profile/).  

Astfel, elevii IB se străduiesc să fie: 

- Exploratori: își dezvoltă curiozitatea naturală. Dobândesc 

competențele necesare pentru interogație și cercetare și manifestă 

independență în procesul de învățare. Le place în mod activ să învețe 

și această dragoste de învățătură se va menține de-a lungul vieții. 

- Informați: explorează concepte, idei și probleme care au importanță 

locală și globală. În acest sens, dobândesc cunoștințe aprofundate și 

dezvoltă o înțelegere de-a lungul unei game largi și echilibrate de 

discipline. 

- Gânditori: își exercită inițiativa în aplicarea abilităților de gândire 

critică și creativă pentru a recunoaște și a aborda probleme complexe 

și pentru a lua decizii motivate și etice. 

- Comunicativi: înțeleg și exprimă idei și informații, în mod 

încrezător și creativ, în mai multe limbi și într-o varietate de moduri 

http://www.ibo.org/benefits/learner-profile/
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de comunicare. Lucrează eficient și de bună voie în colaborare cu 

alții. 

- Principiali: acționează cu integritate și onestitate, având un 

puternic sentiment de echitate, dreptate și respect pentru demnitatea 

individului, a grupurilor și a comunităților. Își asumă 

responsabilitatea pentru propriile acțiuni și pentru consecințele care 

le acompaniază. 

- Receptivi: Înțeleg și apreciază propriile culturi și istorii personale și 

sunt deschiși față de perspectivele, valorile și tradițiile altor persoane 

și comunități. Sunt obișnuiți să caute și să evalueze o gamă de puncte 

de vedere și sunt dispuși să folosească experiența ca pe o oportunitate 

de dezvoltare personală. 

- Atenți: manifestă empatie, compasiune și respect față de nevoile și 

sentimentele altora. Au un angajament personal față de serviciul în 

slujba celorlalți, și acționează în vederea influențării pozitive a vieții 

altora și a mediului înconjurător. 

- Temerari: abordează situațiile nefamiliare și incertitudinea cu 

chibzuinţă și curaj și manifestă un spirit independent în explorarea de 

noi roluri, idei și strategii. Sunt curajoși și convingători în apărarea 

convingerilor personale.  

- Echilibrați: înțeleg importanța echilibrului intelectual, fizic și 

emoțional pentru a atinge un nivel de bunăstare pentru ei înșiși și 

pentru ceilalți. 

- Reflexivi: reflectează profund asupra învățării și a experiențelor 

proprii. Sunt capabili să evalueze și să-și înțeleagă punctele forte și 

limitele, în scopul de a sprijini învățarea și dezvoltarea personală. 

Predarea și învățarea în programele IB trebuie privite în 

contextul profilului elevului IB. Profilul enumeră 10 atribute ale 

elevilor IB. Unele dintre acestea – exploratori, informați, gânditori, 

comunicativi și reflexivi – implică dezvoltarea competențelor 

cognitive. Celelalte atribute – principiali, receptivi, atenți, echilibrați 
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și temerari –  subliniază dispoziții și atitudini. Predarea și învățarea 

în toate cele trei programe recunoaște că abilitățile și competențele 

cognitive sunt încorporate în dispoziții și atitudini. Învățarea ar trebui 

să apară în contexte semnificative din lumea reală și trebuie pus 

accentul pe exprimarea de sine a elevului. Acest lucru presupune ca 

profesorii IB să se muleze pe profilul cursantului, să se considere pe 

ei înșiși persoane care învață pe tot parcursul vieții și să fie dispuși și 

capabili să-și sprijine toți elevii pe drumul de a deveni persoane care 

învață autonom. 

Puterea programelor IB este că toate s-au dezvoltat 

din credințe comune despre importanța și natura educației 

internaționale. Continuumul, ca și creșterea unui elev, nu reprezintă 

întotdeauna o traiectorie lină – trecerea de la un program la următorul 

poate necesita câteva salturi – dar există un nivel de coerență care îi 

dă o identitate recognoscibilă și o mare valoare. Implementarea a 

două sau trei programe IB necesită ca profesorii și administratorii 

școlilor să colaboreze pe baza unei filosofii comune, folosind aceeași 

limbă pentru a vorbi despre predare și învățare și despre dezvoltarea 

elevilor. Acest lucru, la rândul său, înseamnă că experiența elevului 

va fi mult mai coerentă și plină de sens, iar învățarea va fi îmbogățită 

semnificativ. 

Mai jos regăsim structura celor trei programe IB şi modul 

cum au fost gândite coordonatele legate de învăţare, predare şi 

evaluare în cadrul acestor programe (IBO, Towards a continuum of 

international eduation, 2008, p. 5, disponibil la adresa: 

http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_iboxx_amo_0809_1_e

.pdf).  

 

 

 

 

http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf
http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf
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  PYP MYP DP 

Natură Cadru curricular 

  

Incluziv 

Cadru curricular 

  

Incluziv 

Curriculum 

prescris 

  

Are ca obiectiv 

pregătirea elevilor 

pentru 

învățământul 

superior 

Structură Unități de cercetare 

transdisciplinare 

Organizat în jurul 

disciplinelor cu arii de 

interacțiune 

interdisciplinară 

Organizat în jurul 

disciplinelor, 

teoria cunoașterii 

conectând 

disciplinele 

Cum este evaluat 

programul 

Evaluare internă a 

tuturor aspectelor 

învățării elevului 

Evaluare internă 

bazată pe criterii 

specifice materiilor; 

școlile pot opta pentru 

examinarea externă a 

evaluărilor interne ale 

profesorilor 

  

Examinare externă 

a activității 

evaluate intern și 

examinări externe 

A învăța să înveți Concepte și abilități 

transdisciplinare 

  

Abordări ale învățării 

  

  

Teoria cunoașterii 

A învăța prin 

experiență 

Acțiune Comunitate și serviciu Creativitate, 

acțiune, 

serviciu 

Învățarea limbii Suport pentru 

învățarea limbii 

materne 

  

  

  

 

Suport pentru 

dezvoltarea limbii 

materne/limbii cel mai 

bine vorbite 

  

  

 

Suport pentru 

dezvoltarea limbii 

materne: cursuri 

A1 susținute de 

școală, învățate 

autodidact 
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Limba suplimentară 

a școlii de la vârsta 

de șapte ani 

  

Limba suplimentară a 

elevului (limba B) 

  

Limba 

suplimentară a 

elevului (limba B) 

Experiența 

culminantă care 

sintetizează 

învățarea 

Expoziție Proiect personal Eseu extins 

 

După cum este menţionat şi în tabelul de mai sus, în structura 

IB, programele PYP și MYP sunt cadre curriculare, în timp ce DP 

este un curriculum prescris. Există rațiuni importante pentru această 

diferență. Fiecare program este conceput să satisfacă nevoile de 

dezvoltare ale elevilor aflați la anumite vârste și etape-cheie ale 

formării identității. Școlile au nevoie de spațiu de manevră pentru a 

modela curriculumul în conformitate cu cerințele locale și cu 

realitățile și prioritățile lor culturale. DP trebuie să furnizeze elevilor 

calificările pentru a intra la universități oriunde în lume, de unde 

nivelul crescut al dimensiunii prescriptive în cadrul programului. 

PYP și MYP sunt programe coerente și cuprinzătoare care 

permit școlilor, prin intermediul echipelor de profesori care lucrează 

în colaborare, să-și dezvolte propriul conținut –  un conținut care este 

relevant pentru contextul cultural al școlii. Cadrul oferă un anumit 

grad de flexibilitate, permițând școlilor să includă, dacă este necesar, 

cerințe curriculare locale sau naționale. Învățarea elevilor este 

evaluată  intern de către profesori și, în MYP, evaluarea profesorilor 

poate fi examinată extern de către IB pentru a satisface standardele 

globale recunoscute. La rândul său, DP este, în egală măsură, un 

program coerent și cuprinzător, dar procedurile curriculare și de 

evaluare sunt prescrise în mai mare detaliu, pentru a îndeplini 

cerințele de admitere la universitățile din întreaga lume. Învățarea 
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elevului în cadrul DP este evaluată, în mare măsură, de examene 

externe stabilite de IB. 

PYP și MYP sunt programe incluzive care au flexibilitatea de 

a satisface nevoile tuturor elevilor. DP nu este excluziv, dar, fiindcă 

își propune să ofere elevilor tot ce le trebuie pentru a avea succes în 

educația superioară, Programul de diplomă IB complet s-ar putea să 

nu fie cel mai potrivit pentru toți elevii. 

Programele PYP și MYP folosesc diferite structuri și abordări 

din DP, în scopul de a satisface nevoile intelectuale și de dezvoltare 

ale elevilor din grupele de vârstă relevante, dar ele pregătesc elevii 

atât intelectual, cât și personal, pentru a avea succes în DP. Deși 

există o filosofie puternică și comună ce stă la baza celor trei 

programe, fiecare program are caracteristici distincte, fiind adecvate 

nivelului de vârstă pentru care a fost proiectat. Pentru o școală care 

dorește să implementeze două sau mai multe dintre programe, 

dificultatea constă în recunoașterea și valorizarea diferențelor, în 

timp ce depune eforturi în direcția susţinerii profesorilor și elevilor să 

construiască o punte peste punctele de tranziție. Se poate face o 

comparație cu dezvoltarea elevilor înșiși. Există diferențe enorme 

între un copil de șapte ani, unul de 13 ani și unul de 18 ani: din punct 

de vedere intelectual, emoțional și social, precum și fizic. Ei nu au 

cum să fie tratați în același mod și nici aceeași reacție nu ar fi 

eficientă, dar au nevoie de ajutorul părinților și profesorilor pentru a 

face tranziția de la o etapă a vieții lor la alta. Uneori, această tranziție 

este o progresie treptată; alteori, este nevoie ca elevul să facă  un salt. 

Implementarea continuumului IB al educației internaționale 

înseamnă producerea schimbării instituționale pentru a îmbunătăți 

predarea și învățarea și pentru a consolida comunitatea și cultura 

școlii. O şcoală IB care implementează continuumul își asumă un 

angajament față de reflecție, de îmbunătățirea practicii și față de o 

schimbare susținută și pe termen lung. Este de așteptat ca asemenea  
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școli să fie orientate spre exterior, să aibă o gândire progresistă, să 

creeze legături în cadrul familiei de şcoli IB din întreaga lume și să-și 

pună amprenta atât în comunitatea IB, cât și în comunitatea lor 

locală. 

Unul dintre marile beneficii pentru profesori și nu numai ale 

programelor IB este „profesionalismul creativ” (Hargreaves 1998 în 

documente oficiale IBO, Towards a continuum of international 

eduation, 2008, p. 7, disponibil la adresa: http://occ.ibo.org/ibis/ 

documents/general/g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf) și disponibili-

tatea profesorilor de a experimenta cu idei și practici. Programele 

PYP și MYP au fost special construite pentru a permite profesorilor 

libertatea de a inova și a contextualiza învățarea în școlile lor. 

Programele IB se bazează pe un nivel ridicat de încredere în 

profesionalismul cadrelor didactice. Profesorii inovatori și dedicați 

din programele IB, reprezentând multe culturi diferite, au jucat, de 

asemenea, un rol foarte important în dezvoltarea fiecărui program. 

Rolul profesioniștilor din școli constituie o garanţie că legăturile 

dintre cele trei programe beneficiază de o vastă experiență practică, 

diversă și profesionistă, pe care numai acest tip de profesori este în 

măsură s-o ofere. Un astfel de rol esențial în modelul IB pentru 

dezvoltarea și implementarea fiecărui program și pentru continuumul 

educației internaționale asigură relația strânsă, colaborativă și 

creativă între programe, profesori și școli. 

Cât privește structurile programelor PYP, MYP și DP,  deși 

există diferențe semnificative în structurile lor, există, de asemenea, 

principii-cheie care le leagă, și anume: a) în toate cele trei 

programe, elevul se află în centrul curriculumului, așa cum se afirmă 

în profilul cursantului IB; b) deși fiecare disciplină academică are 

propria metodologie, corpus de cunoaștere și nuanțe, elevii învață 

mai bine atunci când se fac conexiuni semnificative între discipline. 

http://occ.ibo.org/ibis/%20documents/general/g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf
http://occ.ibo.org/ibis/%20documents/general/g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf
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Există o tranziție treptată de la abordarea transdisciplinară a 

PYP la disciplinele identificate în mod specific din MYP și DP, 

susținută de abordări care facilitează conexiunile. Structura de mai 

jos (IBO, Towards a continuum of international eduation, 2008, p. 8, 

disponibil la adresa: http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_i 

boxx_amo_0809_1_e.pdf) a fost preluată din documentele oficiale 

IB și prezintă tipurile de predare prezente în cadrul celor trei 

programe. 

PYP MYP DP 

Program de cercetare, 

inclusiv documente didactice 

(care prezintă programa şi 

sfera de acţiune) pentru șase 

materii 

Opt materii cu scopuri, 

obiective și criterii de 

evaluare 

Șase grupe de materii cu 

programă detaliată și 

ghiduri de evaluare 

Predare prin intermediul a 

șase teme transdisciplinare 

Predare prin intermediul a 

opt materii conectate prin 

cinci arii de interacțiune 

Predare prin intermediul a 

șase grupuri de materii 

conectate prin teoria 

cunoașterii 

Unități de cercetare în cadrul 

fiecărei teme 

transdisciplinare, încorporând 

învățarea limbii, matematicii, 

studii sociale, științe, arte și 

educație personală, socială și 

fizică 

Unități de lucru în fiecare 

materie, cu unele unități 

de lucru interdisciplinare 

axate pe arii de 

interacțiune 

Planuri de cursuri pentru 

fiecare materie, inclusiv 

teoria cunoașterii, 

eseu extins și creativitate, 

acțiune, serviciu 

  Limba A 

Limba B 

Umanistică 

Științe 

Matematică 

Arte 

Educație fizică 

Tehnologie 

Limba A1 

A doua limbă 

Oamenii și societățile 

Științe experimentale 

Matematică și informatică 

Științe 

Arte 

Planificator prescris pentru a 

sprijini cercetarea 

Planificator recomandat 

pentru unități de lucru 

  

http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_i%20boxx_amo_0809_1_e.pdf
http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_i%20boxx_amo_0809_1_e.pdf
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Elevii din programele PYP, MYP și DP învață cel mai bine atunci 

când: 

 cunoștințele lor anterioare sunt considerate importante; 

 învățarea are loc în context; 

 contextul este relevant; 

 pot învăța în colaborare; 

 mediul de învățare este stimulator; 

 primesc feedback adecvat pentru a-și sprijini procesul de 

învățare; 

 sunt înțelesi și profesorii fac adaptări la diverse stiluri de 

învățare; 

 se simt în siguranță și ideile lor sunt apreciate și respectate; 

 valorile și așteptările sunt explicite; 

 există o cultură școlară a curiozității; 

 au înțeles cum se fac judecăți despre învățare și cum să facă 

dovada învățării lor; 

 devin conștienți de modul cum învață și îl înțeleg; 

 metacogniția, cercetarea structurată și gândirea critică sunt 

esențiale pentru predarea în școală; 

 învățarea este angajantă, solicitantă, riguroasă, relevantă și 

semnificativă; 

 sunt încurajați, în tot ceea ce fac la școală, să devină persoane 

autonome care învață pe tot parcursul vieții. 

La conducerea dezvoltării continuumului se află leadershipul 

pedagogic: el se referă la gestionarea eficientă a resurselor – oameni, 

timp și bani –  pentru a asigura îmbunătățirea predării și învățării în 

vederea abordării misiunii globale a școlii. La fel de important, se 

referă la furnizarea direcției, orientării și modelării bunelor practici 

pentru a asigura o predare și învățare de calitate pe toată durata 

școlii. 
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Într-o şcoală IB, lideri eficienți trebuie să se considere, în 

primul rând, liderii pedagogici. S-ar putea întâmpla ca viziunea și 

motivația unei singure persoane, liderul carismatic, să poată produce 

o inovare mai rapidă, având un impact marcant asupra întregii 

comunități școlare. Cu toate acestea, modelele de leadership de 

echipă au beneficii care prevalează asupra modelului de leadership 

carismatic, în special pentru școlile care au o populație tranzitorie 

atât de profesori, cât și de lideri de școli. Leadershipul pedagogic 

durabil este obiectivul cel mai probabil de atins atunci când 

leadershipul este transferat prin intermediul unei echipe de 

conducere. 

Având în vedere că şcolile IB din întreaga lume sunt 

comunități de elevi, liderii școlii ar trebui să fie conștienți de 

modalitățile de motivare, provocare și de capacitare a profesorilor 

pentru a accepta și a se bucura de rolurile de conducere și a-i sprijini 

pe acest traseu. Modelul de „leadership distribuit”, prin care sunt 

dezvoltate în cadrul școlii „bazine mai profunde și mai largi de 

talente de leadership” (Hargreaves și Fink 2006 în documentele 

oficiale IBO, Towards a continuum of international eduation, 2008, 

p. 22, disponibil la adresa:  http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/ 

g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf) este modelul practic cel mai eficient 

pentru implementarea celor trei programe individuale IB și pentru 

implementarea continuumului. Acolo unde profesorii își asumă 

responsabilitatea pentru aspectele implementării programului și 

pentru dezvoltarea curriculumului, șansele unei schimbări durabile și 

eficiente a școlii sunt mult mai mari. 

Echipa de conducere pedagogică are responsabilitatea de a 

încuraja învățarea tuturor celor dintr-o școală IB. Acest lucru este 

reiterat în mod clar prin definirea unui profil al cursantului IB care 

se aplică tuturor, nu doar elevilor. Alinierea la definirea misiunii IB 

http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/%20g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf
http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/%20g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf
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necesită, de asemenea, ca școala să demonstreze că valorizează 

conceptul de învățare pe tot parcursul vieții. 

Într-o școală IB care implementează două sau trei programe, 

ar trebui furnizate oportunități atât pentru profesori, cât și pentru 

liderii de școli, de a afla nu numai conținutul altor programe, ci și a 

le vedea în acțiune. Observația la sala de clasă și discuțiile cu colegii 

dintr-un alt program nu numai că vor extinde înțelegerea profesorilor 

privind programele IB, ci și privind experiența de învățare a elevilor. 

Tranzițiile dintre programe vor deveni atunci mai clare și mai 

semnificative pentru profesori și, la rândul lor, pentru elevi. 

Asemenea interacțiune și dialog vor consolida, de asemenea, 

comunitatea școlară. 

În egală măsură, timpul și resursele alocate, pe parcursul 

programelor, pentru profesorii și liderii școlilor în vederea 

planificării, elaborării și implementării, în colaborare, a ariilor-cheie 

ale continuumului, cum ar fi politicile privind limba, evaluarea, 

nevoile educaționale speciale și onestitatea academică, vor oferi ele 

însele oportunități foarte bogate de dezvoltare profesională. 

Un continuum de învățare a limbii: învățarea prin limbă și 

învățarea despre limbă  (Halliday, 1980 în documentele oficiale IBO, 

Towards a continuum of international eduation, 2008, p. 25, 

disponibil la adresa: http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/ 

g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf) este întrețesut prin cele trei 

programe IB.  

„Limba se află în centrul a numeroși factori cognitivi, 

afectivi și sociali interdependenți care modelează  învățarea”. 

(David Corson, 1999 în documentele oficiale IBO, Towards a 

continuum of international eduation, 2008, p. 25, disponibil la 

adresa: http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_iboxx_amo_ 

0809_1_e.pdf). 

http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/%20g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf
http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/%20g_0_iboxx_amo_0809_1_e.pdf
http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_iboxx_amo_%200809_1_e.pdf
http://occ.ibo.org/ibis/documents/general/g_0_iboxx_amo_%200809_1_e.pdf
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Învățarea în mai mult de o limbă este considerată esențială 

pentru o educație internațională și pentru îmbogățirea înțelegerii 

interculturale. Prin urmare, există cerințe de limbă, precum și 

oportunități de învățare a limbii, construite în toate cele trei 

programe. 

Profilul elevului IB descrie comunicatorul ca pe o persoană 

care înțelege și exprimă idei și informații cu încredere și în mod 

creativ în mai multe limbi și într-o varietate de moduri de 

comunicare. În PYP, este introdusă o limbă suplimentară pentru 

elevii până la 7 ani; elevii MYP trebuie să se înregistreze în două 

limbi pentru certificatul MYP; în DP, elevii trebuie să studieze două 

limbi – o limbă în care sunt performanţi și o a doua limbă – pentru a 

obține o diplomă completă. 

Totuși limba nu este separată de învățarea globală. Ca 

instrument principal pentru construirea cunoașterii universului și a 

noastră înșine, limba este esențială pentru succesul în întregul 

curriculum, în fiecare dintre cele trei programe IB. Limba este parte 

integrantă în explorarea și menținerea dezvoltării personale și 

identității culturale; este strâns legată de dezvoltarea unei stime de 

sine sănătoase și a unei bunăstări emoționale, ambele fiind necesare 

pentru producerea unei învățări de succes. Menținerea și dezvoltarea 

limbii materne a tuturor elevilor sunt deosebit de importante în acest 

sens. 

Așa cum este mijlocul principal de comunicare socială, limba 

este strâns legată de dezvoltarea cognitivă; este fundamentală pentru 

procesele prin care se descoperă și se construiesc sensul și 

cunoașterea. 

Limbajul discursului academic, împreună cu conceptele și 

corpusurile de cunoaștere ale oricărei discipline sunt strâns legate. 

Caracteristicile diferitelor discursuri au fost identificate și sunt 
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descrise în teoria genului lingvistic. Un gen lingvistic este un anumit 

tip de text creat printr-o situație de comunicare specifică. 

Pe măsură ce elevii construiesc înțelegerea printr-o cercetare 

transdisciplinară în PYP și prin învățare interdisciplinară și 

disciplinară în MYP și DP, ei se deplasează de-a lungul unui 

continuum al unei abilități crescânde de a utiliza și a înțelege gama 

de genuri lingvistice academice în citire, scriere, vorbire și ascultare. 

Ca urmare a faptului că populația la nivel mondial devine din 

ce în ce mai mobilă, un număr tot mai mare de cursanți din toate cele 

trei programe IB au medii de proveniență multilingvistică bogate și 

complexe. Profilul limbii unui elev ar putea arăta două sau mai multe 

limbi la diferite stadii de dezvoltare în continuumul învățării sale. 

Mulți elevi din programele IB învață, de fapt, într-o limbă care nu 

este limba lor maternă. Acești elevii sunt, potențial, capabili de a 

deveni „bilingvi echilibrați” care sunt extrem de competenți, 

alfabetizați și informați în două sau mai multe limbi. IB recunoaște 

valoarea acestei diversități lingvistice în dezvoltarea oamenilor cu o 

mentalitate orientată internațional și cu o conștiință interculturală. 

Când sunt instaurate bune practici bazate pe o înțelegere aprofundată 

a modului cum limbajul exercită un impact asupra învățării, ele 

asigură că va exista un acces egal la curriculum pentru toți elevii, 

inclusiv pentru cei care învață într-o altă limbă decât limba lor 

maternă. 

Pentru ca să fie posibilă o învățare eficientă a limbii, trebuie 

să existe următoarele condiții: 

• Înțelegerea conceptuală a profesorului privind modul cum limba 

și învățarea sunt legate în cadrul continuumului este esențială pentru 

a înțelege de ce toate cadrele didactice IB sunt profesori de limbă și 

cum pot fi ei eficienți în acestă calitate, indiferent de specializarea lor 

academică;  
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• Noua învățare este construită pe înțelegerile conceptuale 

anterioare, așadar activarea învățării anterioare și construirea de 

cunoștințe necesare reprezintă bune practici, în special atunci când 

grupul este divers și elevii nu împărtășesc neapărat același fond 

cultural sau lingvistic. Profilele de  limbă ale elevilor sunt documente 

practice care pot ajuta profesorii să fie conștienți de diversitatea 

dintr-o sală de clasă; 

• Eșafodajul pentru înțelegere permite cursanților să îndeplinească 

o sarcină care ar fi imposibilă fără o asemenea strategie și este un 

mod eficient de a extinde învățarea. Eșafodajul include strategii cum 

ar fi organizatorii grafici și cartografierea conceptelor, cu alte 

cuvinte, folosirea de metode de învățare și gândire vizibilă; 

• Limba este parte integrantă a identității, care la rândul său 

determină modul în care va acționa o persoană. De aceea, este 

esențială afirmarea stimei de sine a fiecărui elev. Cultura clasei de 

elevi ar trebui să fie una a colaborării și a incluziunii și ar trebui să 

ofere un mediu în care elevii se simt în măsură să-și asume riscuri în 

învățarea limbii; 

• Dezvoltarea structurilor și sistemelor pentru susținerea și 

întreținerea limbii materne a elevilor este vitală pentru a sprijini 

elevii în dezvoltarea lor cognitivă. 

Condițiile și practicile care trebuie aplicate pentru învățarea 

cu succes a limbii ar putea avea, de asemenea, un impact asupra 

politicii de admitere în școală și a politicii de evaluare, asupra 

dezvoltării profesionale și asupra recrutării personalului. 

Rolul limbajului în întregul continuum al programului este 

crucial în cultivarea dezvoltării depline a fiecărui elev și în 

promovarea valorilor diversității, mentalității orientate internațional 

și conștientizării interculturale. Dezvoltarea unei politici lingvistice 

eficiente va concentra atenția întregii comunități școlare asupra  

acestei dimensiuni fundamentale a curriculumului și a vieții școlare. 
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În concluzie, menționăm: continuumul educației 

internaționale promovat de programul alternativ de educație IB este 

susținut de trei elemente esențiale: misiunea IB tradusă și pusă în 

practică prin profilul cursantului IB, leadershipul pedagogic al 

profesorilor ce implementează un asemenea program și, nu în ultimul 

rând, viziunea despre limbă și limbaj, care construiește fundamentul 

acestei educații de tip internațional. 
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Abstract 

 Along with teaching and learning, evaluation is an 

essential component of the instructional and educational process, 

providing information about its quality and functionality. 

 The environment in which we live is being invaded by the 

flow of information at the present time the status of education take 

steps contributing to educabilul prepare to succeed in the face of 

challenges.  

 New approaches to education and provides assessment, 

didactic methods and innovative techniques, inviting them to use 

education as a means of effective performance. 
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Based on the înnoitoare ideas of pedagogical theory, educational-

educational activity, brings news and evaluation, traditional methods 

of assessment, proving to be outdated, relying on cluşee, routines 

and templates. 

 The new National Curriculum is rethought that 

assessment strategies by learning to be more targets proposing tools 

and processes more flexible appreciation of results, adding 

assessment techniques vechillor a wide variety of new possibilities, 

most appealing and stimulating. 

 

 Prin aplicarea reformei în învăţământ, în ansamblul 

problematicii pe care o generează, evaluarea devine o caracteristică 

esenţială a procesului curricular şi o practică efectivă la clasă. 

 Evaluarea, ca o componentă de bază a reformei 

învăţământului, a fost cea dintâi supusă schimbărilor, aducând 

materialul unei diagnoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru 

restructurările ulterioare. Putem vorbi de o reformă a evaluării 

rezultatelor şcolare, care este ea însăşi o reforma de substanţă, ţintind 

transformarea completă a sistemului de evaluare anterior. Evaluarea 

este apreciată nu ca scop în sine, ci ca un element relevant, dar 

dependent în complicatul proces educaţional. Evaluarea face dovada 

calităţii actului de predare, oglindit în rezultatele învăţării, iar 

elevului și familiei acestuia le dă măsura nivelului învăţării. De 

asemenea, ea este un continuu punct de referinţă al procesului la care 

participă elevul şi învăţătorul, un permanent ameliorator în pregătirea 

şcolarului. 

 „Evaluarea reprezintă un proces continuu, formal sau 

informal, de apreciere a calitătii, a importanţei sau a utilităţii 

activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană 

de secole, de comparare sau de ameliorare a acestuia”.  
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 Într-un sistem educaţional aflat în schimbare, evaluarea 

capătă o miză, ale cărei costuri şi impact au devenit din ce în ce mai 

vizibile şi mai importante, odată cu luarea deciziilor de politică 

educaţională, specifice reformei sale, desfăşurate în ultimii ani. 

  Odată cu evoluţia societăţii şi cu modernizarea 

învăţământului, paradigma educaţională îşi transferă accentul de pe 

transmiterea cunoştinţelor pe învăţarea activă, creativă, iar 

demersurile pedagogice nu mai fac o distincţie netă între evaluare şi 

învăţare, cadrul didactic folosind metode şi procedee  de evaluare 

care să motiveaze şi să stimuleaze elevii în procesul de  învăţare, 

ajutându-i să se cunoască, să se autoevalueze, încurajând astfel 

progresul fiecărui elev. 

 Componentă de bază a reformei învăţământului, evaluarea a 

fost cea dintâi supusă schimbărilor, aducând materialul unei diagnoze 

care să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare. 

Strategiile didactice folosesc evaluarea ca mijloc de apreciere a 

cunoştinţelor elevilor şi totodată , ca o extensie a învăţării. Evaluarea 

tradiţională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu evaluarea 

alternativă, dialogată. Diferenţele dintre cele două modele de 

evaluare sunt semnificative.  

În conceperea modalităților de evaluare, pornim de la 

urmatoarea premisă: scopul evaluării nu este atât notarea elevului, în 

sensul catalogării lui pe un anumit nivel al performanței școlare, ci 

măsurarea progresului în învățare și, implicit, determinarea acestui 

progres. 

Fiecare profesor are un stil propriu de evaluare a rezultatelor 

școlare. Metodele și tehnicile de evaluare se împart în două mari 

categorii: metode tradiționale și metode alternative (complementare). 

Metodele tradiționale de evaluare au căpătat această 

denumire datorită consacrării lor în timp și utilizării lor mai dese. 

Din această categorie fac parte:  
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 Evaluarea orală; 

 Evaluarea prin probe scrise; 

 Testele de evaluare (testele docimologice); 

 Evaluarea prin probe practice. 

Metode alternative (complementare): deși importante pentru 

testarea unor cunoștințe și capacități de bază, metodele tradiționale 

de evaluare nu mai sunt așa de eficiente: ca urmare, trebuie folosite 

metode de evaluare care să facă apel la creativitatea elevului, la 

gândirea divergentă, generalizări sau  lucrul în echipă. 

Printre cele mai cunoscute metode alternative de evaluare 

enumerăm: 

 Observarea sistematică a activității și a comportamentului;  

 Investigația ; 

 Referatul;   

 Proiectul;   

 Autoevaluarea;  

 Evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

          În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de 

evaluare cu scopul de a realiza corelaţii eficiente între predare – 

învăţare – evaluare şi de a atinge dezideratele propuse pentru 

formarea personalităţii. Spre deosebire de metodele tradiţionale care 

realizează evaluarea rezultatelor şcolare, obţinute pe un timp limitat, 

şi, de regulă, cu o arie mai mică de conţinut, metodele alternative de 

evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, 

realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/ 

învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele 

privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, 

care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi 

mai ales schimbări în planul  intereselor, atitudinilor, corelate cu 

activitatea de învăţare. 
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          Metodele alternative completează datele furnizate de metodele 

de evaluare tradiţionale, prin lărgirea sferei de cuprindere. Evaluarea 

nu se opreşte doar la conţinuturile vehiculate în şcoală, la rezultatele 

obţinute (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, modele de 

comportament, trăsături atitudinale etc.), ci se extinde asupra 

rezultatelor obţinute în situaţii diverse, în contexte diferite, nu numai 

la şcoală.  

  În contextul reformei educaţionale, cadrul didactic are nevoie 

să ştie ce se aşteaptă de la el şi să aibă capacitatea profesională de a 

acţiona responsabil, inclusiv în domeniul evaluării rezultatelor 

şcolare.  

Obiectivele reformei în domeniul evaluării şi examinării 

vizează: 

 evaluarea instituţională (vizând sistemul ca întreg, precum şi 

componentele  sale – diferitele categorii de instituţii de învăţământ);  

 evaluarea curriculumului (cu toate componentele sale);  

 evaluarea proceselor de instruire; 

 evaluarea rezultatelor şcolare (rezultatele elevilor, din 

perspectivă cognitivă, afectivă şi psihomotorie); 

 evaluarea personalului didactic (din perspectiva 

profesionalismului, a eficienţei şi a relevanţei acţiunii educaţionale 

specifice întreprinse). 

 Adesea, evaluarea şcolară este redusă la așa acţiuni ca „a 

verifica”, „a nota”, „a aprecia”, „a clasifica” – expresiile cele mai 

frecvent folosite pentru denumirea acestei activităţi. Evaluarea 

modernă pune accent pe verificarea realizării obiectivelor, pe 

măsurarea rezultatelor utilizând procedee prin care se stabileşte o 

relaţie funcţională între un ansamblu de simboluri şi un ansamblu de 

fenomene şi obiective sau complementare acestora conform unor 

caracteristici pe care acestea le posedă. Măsurarea şi aprecierea 
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servesc deciziei de ameliorare, respectiv hotărârii unor soluţii pentru 

perfecţionarea procesului şi a rezultatelor. 

 Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, 

în care notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare, 

constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare, 

capătă noi conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea 

adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative, pune accent pe 

problemele de valoare, pe emiterea judecăţilor de valoare, ce acoperă 

atât domeniile cognitive, cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale 

învăţării școlare. Aceasta îşi asumă un rol activ, dezvoltând mereu o 

funcţie de feedback pentru elev, iar elevul devine partener într-o 

relaţie educaţională ce oferă transparenţă, siguranţă, deschidere. 

Elevul este evaluat pentru ceea ce ştie, nu este sancţionat pentru ceea 

ce nu ştie. 

Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de 

evaluare, a unui nou sistem de referinţă care să aibă la bază formarea 

competenţelor elevului. În evaluarea randamentului şcolar al elevilor, 

„principalul criteriu trebuie să ne fie nu atât ce şi cât ştiu ei, ci, mai 

ales, ce sunt în stare să facă şi să realizeze ei pe baza cunoştinţelor 

însuşite” [6, pag.17]. 

                Să nu uităm că „eficienţa muncii profesorului este 

determinată atât de metodele de predare, cât şi de cele de examinare 

şi evaluare a randamentului şcolar” [4, pag. 36]. 
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MODELELE INTELECTUALE ŞI LIRICE ALE 

IMAGINARULUI EMINESCIAN 

 

Florian COPCEA, doctorand 

(România) 

 

Abstract   

  Studiul reia problema rolului formator a modelelor lirice și 

intelectuale în contextul imaginarului poetic eminescian. Sunt 

rediscutate influențele pe care le-au avut scriitorii germani, francezi 

și italieni în contextul tipologiei romantice comune. 

  Studiul se axează pe teza că Eminescu concepea unitatea 

culturii universale în sensul în care Goethe vorbea despre existența 

unei Weltliteratur, a unei literaturi universale. 

  Modelele lirice și intelectuale care l-au marcat pe poetul 

român sunt o dovadă elocventă a europenității mesajului său liric și 

a concepției asupra omului, lumii și universului. 

  Sunt citați exegeții români și străini în privința modului în 

care înțeleg problema influențelor, al filiațiilor între literaturi, a 

comunității tipologice a motivelor. 

  Toate modelele lirice și intelectuale vorbesc despre 

organicitatea personalității și operei lui Eminescu. 
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  Cuvinte cheie: influență, formare, modele (lirice și 

intelectuale), arhetip, imaginar, mit, simbol, geniu, orizont 

(spiritual), originalitate. 

 

  În perioada de afirmare a esteticii romantice, universalitatea 

lui Eminescu poate fi demonstrată, indiscutabil, de reperele europene 

pe care, racordându-le la mijloacele expresive ale limbii populare şi 

ale surselor lexicale din alte limbii, le valorifică în mitopo(i)etica sa 

de esenţă renascentistă, clasică şi barocă. Creaţia sa poetică îşi trage 

seva, mai ales în perioada de dinainte de fenomenul Junimea, din 

arhetipurile ethnosului românesc. Constantin Ciopraga apreciază că 

Eminescu, personalitate culturală prototipală, este ,,sedus de 

arhetipuri”, dar, răzleţ, descoperim ,,influenţe, ecouri de la alţii în 

opera proprie”; ,,în strategia poetului apropierea de orizonturile 

arhetipale, de fenomene originare echivalează cu o inițiere în zone 

misterioase, de felurite denstități” [2, p. 15]. Mulţi dintre înaintaşii 

literaturii române moderne, întâlniţi în Lepturariul românesc – cules 

de'a scriptori rumâni (I-IV, Viena, 1862–1865), crestomaţie 

întocmită de Aron Pumnul, sunt priviţi de marele poet cu scepticism, 

fiind de acord că merită elogiate doar scrierile din ,,zilele de-aur a 

scripturelor române”. Găsim destule remarci despre predecesorii săi 

în Glossă, Criticilor mei, Epigonii şi în destule articole apărute, în 

marea lor parte, în „Timpul”. De asemenea, identificăm şi ,,urmaşi 

nedemni ai unor înaintaşi iluştri”, prin aluziile făcute la Primăvara 

amorului – Iancu Văcărescu, Armonii intime – A. Sihleanu, Fabule – 

Al. Donici, Povestea vorbei – A. Pann. Modelele înaintaşilor 

Alecsandri, Negruzzi, Ioan Barac, I. Heliade etc., în pofida 

imperfecţiunilor pe care poetul le sesizase, îşi pun amprenta pe 

poeziile de adolescenţă publicate în revista „Familia”, care au stârnit 

destule controverse, vina purtând-o, desigur, observaţiile exagerate 

ale lui G. Ibrăileanu, G. Călinescu, C. Botez şi D. Popovici. 
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 Referitor la modelele străine, T. Vianu avea să consemneze: 

,,cercul de idei a poeziilor de tinereţe ale lui Eminescu aparţine mai 

cu seamă romantismului de nuanţă franceză, aşa cum el şi-l va fi 

asumat nu numai din contactul direct al lecturilor sale de tânăr, 

despre care avem puţine ştiri, dar şi din atmosfera generală a 

literaturii noastre care, pe la 1870, gravita încă în aceeaşi sferă” [5, p. 

50]. 

 Mai aproape de vremea noastră, ilustrul cărturar Eugen 

Simion a afirmat în chip categoric: ,,Ca toţi romanticii, el este un 

creator de mituri, de simboluri universale, reluând, adesea, motive 

literare cu o largă circulaţie”. O atare vocaţie, depistată între 

germinaţia şi extincţia universului, este nuanţată şi de Vladimir 

Streinu, care recunoaşte afinităţile poetului-gazetar cu civilizaţia şi 

literatura franceză. Am arătat mai înainte faptul că ,,poetul dificil” 

(care devenise Eminescu), asimilase elemente prozodice de la 

înaintaşii săi, fie din propriile lor opere, fie din textele literare ale 

Occidentului vizate sau promovate în diverse împrejurări de aceştia 

şi cu care marele poet intrase în contact. Totuşi niciun exeget 

eminescian nu a putut dovedi filiaţia mai profundă a acestuia cu 

cultura franceză, deşi s-au semnalat ecouri ale unor scriitori precum 

Théophile Gautier în (Sărmanul Dionis), Paul Bourtget (în Mai am 

un singur dor), N. Martin în (Sonetul Veneţiei), Th. de Banville (în 

Somnoroase păsărele), Vigny (în Rugăciunea unui dac), ca să ne 

rezumăm doar la câteva exemple.  

  Tot aşa putem susţine că Eminescu a manifestat şi o 

aversiune (discutabilă!) faţă de literatura franceză, atitudine pe care o 

regăsim în multe din poeziile şi intervenţiile sale publicistice 

referitoare, cu precădere, la limba română. Ov. Densusianu, în 

Evoluţia estetică a limbii române, este de părere că Eminescu a 

rămas ,,refractar poeziei romantice franceze”. Poezia Epigonii este o 

dovadă în acest sens. Acolo poetul ne vorbeşte despre o parte dintre 
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cei care erau înrâuriţi de romantismul francez, curent cu care intră în 

legătură prin Dimitrie Ţichindeal, I. Prale, Mumulean, Cantemir, 

Beldiman, Donici, Pann, Văcărescu, Sihleanu, Bolliac, Cârlova, Gr. 

Alexandrescu, Bolintineanu, Negruzzi, Mureşanu, Heliade şi 

Alecsandri. 

  Nu putem contesta influenţa franceză asupra mişcării 

intelectuale româneşti a vremii, dar, pe baza articolelor şi a 

însemnărilor din manuscrise, putem constata că, în producţiile sale, 

,,omniscientul Eminescu” a preluat idei din traduceri şi le-a 

transformat, trecându-le prin propriul său filtru, prin propriul său 

limbaj poetic, în creaţii originale cu mult diferite valoric de ,,surse”. 

Totodată, nu putem admite teza că scriitorii francezi nu au exercitat 

vreun rol în formarea sa ca poet. 

  În manuscrisul 2278, ff. 80 v., 81 şi 82, descoperim o listă de 

cărţi traduse în româneşte, de care era interesat Eminescu, printre 

care: Clotilda şi Edmond, Scurtă istorie a Franţei, Voiajul lui 

Anacharsis, Biblioteca română din Paris, etc. Iată doar câteva 

argumente care pledează în favoarea ideii că Eminescu era totuși 

preocupat de civilizaţia şi literatura franceză. În opoziţie cu alţi critici 

şi istorici literari, G. Călinescu ne oferă, în articolul din Adevărul 

literar şi artistic din 17 iulie 1932 – Eminescu şi limba franceză, o 

dovadă surprinzătoare care infirmă într-un fel ,,lacunele” acestora: 

Cunoştea Eminescu limba franceză? Iată o întrebare care te îndeamnă 

la meditaţie şi prudenţă. Călinescu este de părere că este meritul dlui 

Raşcu
 
(expus în Eminescu şi cultura franceză) de a fi dovedit 

influenţa directă şi neîndoioasă a literaturii franceze asupra poetului. 

  Nu încape îndoială că Eminescu era familiarizat cu limba 

franceză (drept argument stau citatele în limba franceză, la care  

apelează în articolul din Timpul, în unele scrisori către Veronica 

Micle şi în consemnările din manuscrise), pe care, deseori, o 

întrebuinţa şi în vorbire. Apetenţa esteticianului T. Vianu pentru 
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ideile embrionale ale lui Eminescu alternează cu fixarea unui 

program pe care şi l-a impus/asumat poetul, prin contactul direct cu 

cultura universală, dar şi controversatele moşteniri ale literaturii 

naţionale care, până la 1870, levita încă în ,,chaos”, ne determină să 

credem că romantismul francez a reprezentat un suflu nou pentru 

întreaga cultură românească. O mărturie, destul de elocventă în acest 

sens, este demonstraţia lui Tudor Vianu, conform căreia cercul de 

idei ale poeziilor de tinereţe ale lui Eminescu aparţine mai cu seamă 

romantismului de nuanţă franceză, aşa cum el şi-l va fi asumat nu 

numai din contactul direct al lecturilor sale de tânăr, iar originalitatea 

sa se va preciza astfel din poziţia pe care reuşeşte s-o câştige faţă de 

romantismul francez, care este un model aproape unic al literaturii 

noastre culte înainte de Eminescu. Prin intermediul ,,limbii lui 

Voltaire”, Eminescu pătrunde şi în alte culturi din care depistăm 

ecouri indubitabile de inspiraţie în opera sa. El nu căuta modele 

printre consacraţii literaturii franceze, preferinţa lui fiind îndreptată – 

cum remarcă şi G. Călinescu – ,,spre autori mai mărunţi” [2, p. 70]. 

Rezerva sa faţă de anumiţi scriitori francezi (Racine, Corneille, 

Mabille etc.) nu însemna numaidecât respingerea literaturii moderne 

franceze şi nici a rolului ei în modernizarea limbii române. În 

articolele politice, mai ales în cele publicate în „Timpul”, el elogiază 

Franţa, dezaprobând doar influenţele nefaste ,,importate” de ,,junii 

crescuţi la Paris” care se ,,maimuţăresc” introducând în ţară 

,,condicile pe care le învăţase la Paris, ca şi cum poporul românesc a 

fost în trecut un popor de vite”. 

  Sunt destule cazurile când Eminescu reţine ad litteram, în 

manuscrise, textele unor scriitori, iar în poezie le ,,întrupează” doar 

mesajul, ,,spiritul”. 

  Altfel se pune problema în legătură cu formaţia sa germană. 

Devin plauzibile, şi în acest context, observaţiile lui Mihai Drăgan,
 

din Eminescu tânăr sau „a doua mea fiinţă”, căreia ,,dacă Eminescu 



145 

 

a avut, într-adevăr, un ,,model”, este cu totul inferior originalului 

eminescian”. Eminescu datorează multe lucruri spiritualităţii 

germane, care i-a permis accesul, fără obstacole, către spiritul 

universal european. Atracţia relativă a ,,poetului filozof” pentru 

cultura germană devenise ,,o necesitate lăuntrică”. O mulţime de 

similitudini cu textele unor scriitori şi filozofi germani descoperim în 

opera acestuia. Coincidenţele identificate nu sunt în măsură să creeze 

confuzii, ci mai curând controverse, acest fapt datorându-se, evident, 

capacităţii extraordinare a lui Mihai Eminescu de a asimila gândirea 

universală. Cum spunea Sorin Chiţanu, „autorul Glossei a topit 

izvoarele străine în sensibilitatea proprie”. Nimeni nu a negat 

asemănările dintre poeziile scriitorilor germani: Gottfried Keller – 

Siehst du den Stern cu La steaua, Friedrich Schlegel – Die neue 

Schule cu Glossă, Heinrich von Kleist – Kätchen von Heilbronn cu 

Sărmanul Dionis, Goethe – Prometeu cu Mortua est!  

  Este neîndoielnic că l-au inspirat şi mulţi alţi poeţi romantici 

germani, precum Johnan Ludwig Tieck, Friedrich Leopold van 

Hardenberg, Johann Christian Friedrich Hölderlin, Nikolaus Lenau, 

Joseph Freiherr Eichendorff, Friedrich Rückert, August von Platen, 

Friedrich Schiller, Heinrich Heine. Însă în niciun caz nu poate fi 

acuzat de imitaţie. Vom cita, în acest sens, cuvintele lui 

Schopenhauer (Über Schriftstellerei und Stil, Insel-Bücherei, nr. 55, 

p. 9) – iniţiatorul filozof al lui Eminescu: ,,Meritul artistului nu 

constă în «temă, adică în acel lucru, despre care a gândit», ci în 

formă, adică în prelucrarea temei, în ceea ce a gândit despre ea”. 

Schopenhauer a jucat un rol deosebit în formarea filozofică a lui 

Eminescu. În niciun alt loc nu se întâlnesc mai bine decât în 

Luceafărul ecourile lecturilor schopenhaueriene. Dacă filozoful 

german a comparat, de pildă, geniul cu un corp ceresc, Eminescu îl 

ipostaziază în stea, aceasta însemnând, pentru el, dincolo de simbol, 

emblema eternităţii.  
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  Liviu Rusu face, cu o precizie de invidiat când este vorba de a 

argumenta meritul lui Schopenhauer asupra orizontului filozofic al 

lui Eminescu, geneza acestei capodopere. În partea întâia a poemului, 

poetul ne-a ridicat la nivel prometeic şi faustian, în sânul căruia se 

desenează perspective constructive de proporţii cosmice, iar prin 

aceasta el însuşi a indicat logica internă a poemului, seducându-ne 

imperios, prin desăvârşirea artei sale, să-l urmăm în zborul său falnic. 

Dar iată, deodată se iveşte cotitura care ne opreşte zborul şi marile 

speranţe: pe de o parte, faptul mărunt, un accident sentimental, care 

ne coboară brusc de la nivelul de mare înălţime în lumea faptelor 

efemere, pe de altă parte, teoria filozofului pesimist, care întăreşte 

reflexul incidentului trăit şi caută să ne convingă că lumea, care a 

reuşit să cucerească orizontul veşniciei, în fond nu merită decât 

dispreţ. 

  Până la un punct, Eminescu merge pe urmele lui 

Schopenhauer, elementele lor comune fiind concepţia despre lume, 

despre iubire, despre existenţă, despre moarte. Eminescu introduce 

însă în poem, alături de toate acestea, motive din creaţia populară 

românească. În perioada vieneză, poetul ia contact cu operele 

filozofilor Spinoza, Kant, Leibniz, Platon. În universul acestora şi al 

altor orientări filozofice el a fost introdus de Schopenhauer.  

  Lucrarea Sursele germane ale creaţiei eminesciene a 

profesorului Helmuth Frisch, de la Universitatea din Bochum, ne 

oferă posibilitatea de a cunoaşte, în profunzime, orizontul spiritual al 

celui care a luptat împotriva unei influenţe franceze pronunţate şi, din 

această cauză, nesănătoasă pentru cultura română. Descoperim în 

acest volum texte din operele unor scriitori şi filozofi germani la care 

se referă în manuscrisele sale, unele idei fiind reluate în articolele 

politice şi filozofice. Dacă Gérard de Nerval trecea drept primul 

modern şi simbolist dintre romantici, Eminescu a rămas, cum singur 

se califica, ,,un romantic”. El a fost un ,,element conector între 
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cultura română şi alte culturi europene” [3, p. 53], lucru care i-a 

permis să pătrundă în intimitatea ,,literaturii universale” (concept 

formulat de Goethe) şi îi relevă, susţinea V. Streinu ,,organicitatea 

vie şi evoluţia concepţiei poetice”. În manuscrise descoperim 

izvoarele multor analogii. Studiul lui Helmuth Frisch este edificator 

în acest sens. Bineînţeles, nu excludem posibilitatea ca acesta să fie 

completat de noi descoperiri arhivistice germane şi alte ,,descifrări” 

ale resorturilor sufleteşti ale poetului din perioada vieneză. Printre 

manuscrisele eminesciene s-au identificat şi poezii scrise în limba lui 

Goethe, amănunt care confirmă supoziţiile criticilor, potrivit cărora 

Eminescu a avut privilegiul, cunoscând limba germană, să pătrundă, 

prin lectură, în universul poetic al „marilor poeţi ai Parnasului 

european, de la Shakespeare la Schiller, de la Byron la Hugo şi la 

Lenau, de la Goethe la Poe” [4, p. 275].  

  Eminescu a pătruns şi în climatul magic al poeziei romantice 

italiene. Profesorul de lingvistică de la Universitatea din Padova, 

Carlo Tagliavini, în baza cercetărilor întreprinse, a ajuns la concluzia 

că Eminescu a studiat limba italiană la Viena, dar cu numeroasele 

opere ale literaturii italiene clasice a luat contact mai mult din 

traducerile germane. El a publicat în 1923 în revista L'Europa 

orientale studiul Michele Eminescu, unde face o paralelă reușită între 

,,astrul poeziei române” şi Giacomo Leopardi, poetul pesimismului 

european. Desigur că el cunoştea la vremea aceea similitudinile 

dintre Venere şi Madonă şi Aspasia lui Leopardi, lucru care i-a 

convins pe mulţi critici italieni că Eminescu aparţine familiei 

spirituale a lui Leopardi, ale cărui idei filozofice pot fi regăsite în 

unele dintre scrierile sale. Leopardi, considerat de eminescologul 

Mihai Cimpoi drept un pattem al lirismului arhetipal, ,,un spirit 

intercultural şi multicultural în siajul integrării europene”, este un 

poet cugetător, iisusiac, înclinat spre vizionarism, mereu remodelând 

mitopo(i)etica italiană. Tot Mihai Cimpoi ne atenţionează că 
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,,originalitatea lui Leopardi se datorează, indiscutabil, faptului că 

trece tranşant peste formule, doctrine, principii”; toate acestea 

apropiindu-l vizibil de Mihai Eminescu, asemănări surprinzătoare 

existând în poeziile în care ambii poeţi utilizează, de altfel, la fel ca 

şi Novalis, motivul florii albastre.  

  Dar Eminescu a fost atras cu deosebire de opera lui Dante 

Alighieri. În manuscrisul 2285,  textul transcris începe cu numele lui 

Dante. Acolo (o recenzie a lui Friedrich Notter la Divina commedia) 

Eminescu notează laconic: ,,O operă poetică… poate să se 

dovedească… o operă cu tendinţă, însă un poet adevărat nu va scoate 

niciodată tendinţa în prim-plan”. 

  Deseori în articole el face referire la celebrul scriitor italian, 

ale cărui lucrări le citeşte, conform mărturiei doamnei Mitte 

Kremnitz, în original. De la Dante îşi iau originea unele dintre 

licenţele poetice ale lui Eminescu. Dante este invocat şi în articolele 

Icoană şi privaz, Dicţionar de rime, Progresul real şi cel fictiv, 

Triumful principiilor conservatoare, acesta din urmă producând 

unele confuzii legate de dictonul: ,,Iadul e pavat cu bune intenţii”, 

utilizat în preambul şi atribuit, greşit, de poet lui Dante. De fapt, 

Eminescu citase din memorie celebrul proverb englezesc – Hell is 

full of good meanings and wishings (Iadul e plin de gânduri şi 

dorinţe bune) aflat din 1640 în colecţia realizată de George Herbert. 

E fapt cert că poetul citise în original Divina commedia şi o asimilase 

organic, ecouri din aceasta răzbătând în mai multe sonete şi terţine 

proprii. În lucrarea Opera lui Mihai Eminescu, George Călinescu 

precizează că poetul cunoştea Decameronul lui Boccaccio, Il 

principe al lui Niccolo Machiavelli, Orlando innamorato de Bajardo 

[1, p. 404]. De asemenea, în unele poezii din perioada berlineză, 

putem să ne întâlnim cu accente lirice care ne amintesc de Góldoni, 

Carlo Gozzi, Francesco Petrarca, Ariosto, Ludovico, Torquato Tasso, 

Carducci [2, p. 402-404]. 
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  Mircea Eliade, în lucrarea Despre Eminescu şi Hasdeu, 

mărturiseşte că nu a crezut niciodată în influenţele şi sursele lui 

Eminescu. El construise o paralelă între ,,sistemele paradoxale”, pe 

care o susţinea cu argumente: pe de o parte, cel creat de Eminescu, 

iar pe de altă parte, cele pe care le-a asimilat, mai ales, prin cultură. 

M. Eliade accepta postulatul lui G. Călinescu, potrivit căruia ,,poetul 

tindea să creeze un univers în semicerc (…), având ca orizonturi 

naşterea şi moartea lumii, în care se întinde arcul istoriei universale” 

[1, p. 4]. Mihai Eminescu, susţinea M. Eliade, era alimentat, desigur, 

printre altele, şi de gândirea indiană care i-a permis, celui dintâi, nu 

să creeze un hibrid între culturi, ci să înfăptuiască o ,,revoluţie” 

lingvistică în poetică şi publicistică. Într-un discurs ţinut la o recepţie 

academică desfăşurată la Bruxelles în 19 februarie 1977, cunoscutul 

eseist avea să recunoască că cel mai mare poet român – Mihai 

Eminescu – era (…) un filozof original şi unul dintre cei mai erudiţi 

printre contemporani [4, p. 17]. 
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Abstract 

  This article present the major importance of relationship 

between school and family as partners in education. Social and 

economic transformations require that those two fundamental 

educational factors to interoperate unanimous approval of the 

harmonious development of the child.    

                                        

Referindu-se la educația permanentă, R. Dave sublinia ideea 

că aceasta este un proces de perfecționare a dezvoltării personale, 

sociale și profesionale pe durata întregii vieți „prin învățarea formală, 

nonformală și informală, pentru dobândirea și îmbogațirea unui 

orizont de cunoaștere care să permită atingerea celui mai înalt nivel 

de dezvoltare posibil, în diferite stadii si domenii ale vieții” (7, p. 47-

48).  

Sorin Cristea definește sistemul de învățământ, în sens larg, 

ca „ansamblul instituțiilor specializate în educație/instruire, 

organizate formal și nonformal, dar și al altor actori sociali cu care 

școala realizează raporturi de colaborare de tip contractual și 

consensual” (6, p. 277).  

În această accepție, sistemul de învățământ, conceput ca 

școală deschisă, integrează instituțiile și organizațiile școlare, unele 

instituții și organizații specializate în instruire nonformală și                                                                                                                                                

actori sociali cu care școala stabilește relații contractuale.  

Cerințele impuse de paradigma curriculumului din pedagogia 

postmodernă evidențiază necesitatea redefinirii sistemului de 



151 

 

învățământ ca sistem de învățământ în sens larg. Apare un nou 

concept operațional, comunitatea educativă, definit ca „ansamblul 

agenților sau actorilor sociali implicați în realizarea obiectivelor 

specifice sistemului de învățământ” (6, p. 278). Aceasta integrează 

influențele pedagogice informale în acțiuni pedagogice formale și 

nonformale, realizabile prin activitățile de colaborare dintre școală, 

familie și comunitate.  

Profesorul Joyce Epstein de la Universitatea Johns Hopkins 

sublinia două tipuri de echipe educative implicate în educație: 

professional learning community – echipă de lucru formată din 

membri cu aceeași profesie și school learning community – echipă  

extinsă de colaborare pe probleme de învățare ce include educatori, 

elevi, părinți și parteneri ai comunității care lucrează împreună 

pentru a îmbunătăți oportunitățile de învățare ale elevilor (8, p. 12-

18). 

În România, modificările permanente de ordin economic şi 

social generează continuu nevoia de schimbare și de îmbunătățire a 

sistemului educaţional. Școala și societatea se intercondiționează și 

se influențează reciproc, dificultățile din sfera învățământului 

răsfrâgându-se asupra sferei sociale și invers. În noua viziune, se 

accentuează tot mai mult nevoia de colaborare și cooperare între 

instituțiile de învățământ și societate, transpusă în acțiune prin 

parteneriatul educațional. Tema parteneriatelor educaționale devine 

prioritară și pentru pedagogia românească, constituind un punct 

central al strategiilor orientate spre dezvoltarea educaţiei. Școala se 

reconstruiește ca sistem deschis permițând o relație directă cu 

comunitatea în cadrul căreia funcţionează. Dezvoltat ca extensie a 

principiului unităţii cerinţelor în educaţie, parteneriatul educaţional 

devine o direcție a politicilor educaționale și sociale și un concept- 

cheie în pedagogie, care pune în centrul atenției copilul cu trăsăturile, 

nevoile, dorinţele şi aspirațiile sale.  
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E. Vrăşmaş prezintă parteneriatul educaţional ca „o condiţie a 

eficienţei instituțiilor socioeducative bazate pe şcoală şi pe 

comunitate”. Aceeași autoare subliniază faptul că ,,parteneriatul 

educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional” (12, p. 138-139).  

Elementul central, important şi valoros al oricărui parteneriat 

educațional este copilul, care trebuie privit în unicitatea sa. Fiecare 

copil are particularităţile sale individuale determinate de educația 

primită, de apartenenţa la un spaţiu, la o familie, de identitatea 

socioculturală.  

Osterrieth consideră că recunoașterea intimă și profundă a 

valorii personale și încrederea în potențialul său de dezvoltare sunt 

primordiale pentru copil. Sentimentul de siguranță, care constituie 

baza personalității armonioase, este dat de protejarea sa împotriva 

loviturilor din afară, de satisfacerea trebuințelor elementare, de 

coerența și stabilitatea cadrului de dezvoltare, de sentimentul 

acceptării de către ai săi ca membru al familiei și ca ființă umană; el 

este satisfăcut de realațiile cu familia, în primii ani de viață [10, p. 

72]. Rolul școlii și al societății este de a continua formarea și 

dezvoltarea personalității sale.  

Având în vedere acest deziderat, activitatea în parteneriat 

întărește relaţiile dintre factorii educativi din școli – elevi și 

comunitate, creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme 

educative oferind un nou cadru de dezvoltare a personalităţii 

elevului.  

Rolul central al școlii este acela de a asigura elevilor o 

educație de calitate prin dezvoltarea unei serii de structuri de sprijin 

în rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi de învăţare, 

structuri ce implică atât copilul, cât și familia acestuia. Pe lângă 

acestea, școala are rolul de a pregăti viitorii adulți pentru învățarea 

continuă și colaborarea cu alții și de a pune la dispoziția părinților 
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factori educativi care să îi ajute în unele aspecte scolare, 

psihopedagogice, medicale, juridice etc. 

Reboul sublinia faptul că, din perspectiva educației 

permanente, integrarea familiei solicită un cadru instituțional 

adecvat. Astfel, familiile se pot angaja în: a) activități de formare 

pedagogică a părinților în cadrul sistemului de învățământ, b) acțiuni 

de decizie managerială în cadrul consiliilor de conducere, existente la 

toate nivelurile sistemului, c) crearea unei școli a sentimentelor în 

care ei sunt de neînlocuit, d) perfecționarea relației educator-educat, 

prin conștientizarea faptului că propriii copii pot fi propriii lor 

educatori (Reboul, 1976, apud Cristea, p. 277). 

Parteneriatul cu familia urmărește realizarea unei comunicări 

eficiente prin punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a 

cerinţelor educaționale. El pune accentul pe formarea anumitor 

competenţe şi deprinderi de pregătire a copiilor pentru viaţa şcolară, 

profesională şi socială, prin următoarele direcții de acțiune: ajută 

profesorii în munca lor, sprijină părinţii pentru asigurarea unei 

educaţii de calitate a copiilor, generează și perfecționează 

competențele şcolare ale elevilor, îmbunătăţește programele de 

studiu şi climatul şcolar, dezvoltă abilităţile educaţionale ale 

părinţilor și creează un mediu de siguranță sporit în şcoli [1]. 

 Nicoleta Beznea subliniază faptul că parteneriatul între şcoală 

şi familie este eficient în măsura în care școala consideră părinții 

parteneri activi şi valoroși în educarea copiilor și în măsura în care 

aceștia se implică în mod concret în luarea anumitor decizii și își 

asumă ca responsabilitatea pentru evoluţia copilului să fie 

împărţită între şcoală şi familie [2]. 

Din perspectivă istorică, educația întregii societăți și, mai 

ales, a părinților este necesară pentru creșterea și educarea copiilor, 

constituindu-se ca un vector al democratizării educației și a societății. 

Rolul familiei în educația copilului este fundamental. Prin strategiile 
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sale educative, mai mult sau mai puțin dirijate și conștiente, prin 

acţiunile sale, prin modelele de conduită oferite sau impuse, precum 

şi prin climatul psihosocial, familia dă copilului primele informaţii 

despre lumea ce-l înconjoară, ajută la formarea concepţiei despre 

viaţă, influențează comportamentul şi modul de relaţionare a copiilor 

în raport cu diferite norme şi valori sociale, influențează motivațiile 

și rezultatele școlare, precum și dezvoltarea personalităţii în 

ansamblu. În Tratatul său de pedagogie, Kant scria: „Părinții care au 

primit ei înșiși o educație sunt deja niște modele după care se 

îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face pe aceștia mai buni, este 

necesar să facem din pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de 

sperat de la dânsa, iar educația este încredințată unor oameni cu 

pregătire rea" [9, p.15].  

Referindu-se la educarea părinților, Stern are în vedere două 

segmente ale populației de părinți – viitorii părinți și părinții cu copii 

mici – și trei surse educaționale:  relația școală – familie, rolul mass-

mediei în educarea părinților, programe de pregătire a formatorilor 

pentru educația părinților [11]. 
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habits, qualities and skills that lead to solving difficult situations in 

communication and cooperation.   

To be a competent parent means efficiently using your own 

skills in the framework of your family. 

 

Familia a fost și este un mediu de generare și regenerare a 

resursei umane, dar și al formării personalității viitorilor adulți [M., 

Caluschi, 2008]. Ea constituie mediul natural al copilului, exercitând 

o influență esențială asupra dezvoltării acestuia. Fiind considerată 

primul univers al copilului, familia reprezintă o imagine la scară 

redusă a societății în care va trebui să se integreze [Vincent, 1970].  

Reprezentând una dintre verigile sociale cele mai vechi în 

asigurarea continuității și afirmării ființei umane, familia a devenit 

obiect de studiu sistematic abia în epoca modernă. Un aspect esențial 

îl reprezintă apariția instituțiilor, care au preluat din funcțiile 

tradiționale ale familiei: de la cea economică până la cea de 

socializare și de educare a copiilor [Voinea, 2005]. 

 În literatura de specialitate, încercările de definire a familiei 

sunt numeroase, în funcție de caracteristicile sale în anumite perioade 

socioculturale.  

 Din perspectivă psihosocială, „familia reprezintă o unitate de 

interacțiuni și intercomunicări personale, cuprinzând rolurile sociale 

de soț, soție, tată, mamă, fiu și fiică, frate și soră, constituită în și 

prin afecțiune” [15]. 

Institutul canadian pentru familie „Vanier” [Apud 1, p. 13] 

definește termenul de familie astfel: „orice combinație de două sau 

mai multe persoane, care relaționează în timp prin legături de acord 

reciproc, naștere și/sau adopție sau plasament și care își asumă 

împreună responsabilități de tipul: susținerea fizică și grijă față de 

membrii grupului; adăugarea de noi membri prin procreare și 

adopție; socializarea copiilor; controlul social al copiilor; producerea, 
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consumul și distribuirea bunurilor și serviciilor; hrană afectivă – 

dragoste”. 

În literatura română, Stănoiu și Voinea [Apud 4, 2011, p. 19] 

oferă familiei următoarea definiție: „grup social realizat prin 

căsătorie, alcătuit din persoane care trăiesc împreună, au gospodărie 

casnică comună, sunt legate prin anumite relații natural-biologice, 

psihologice, morale și juridice și care răspund una pentru alta în fața 

societății”. 

Din perspectivă sociologică, „familia este elementul natural și 

fundamental al societății” [Apud15]; reprezintă una dintre 

construcțiile sociale cele mai vechi și mai specifice în asigurarea 

continuității și formării speciei umane, fiind condiționată și 

determinată în organizarea și evoluția sa de modul în care este 

organizată societatea pe care o reflectă”. 

G. P. Murdock [Apud15] susține că familia este un grup 

social caracterizat prin rezidență comună, cooperare economică și 

reproducere. Ea include adulți de ambele sexe, care au cel puțin 

relații sexuale recunoscute social și unul sau mai mulți copii proprii 

sau adoptați, pe care-i cresc și-i îngrijesc. 

M. Voinea [1978] definește familia ca fiind „o formă 

complexă de relații biologice, materiale și spirituale între oameni 

legați prin căsătorie, sânge sau adopție. Fiind un fenomen social, se 

dezvoltă odată cu dezvoltarea societății și se modifică în raport cu 

aceasta” [Apud 12].  

  Ca nucleu fundamental al societății, familia îndeplinește o 

serie de funcții, printre care, de o importanță majoră, este cea 

educativă [Apud 15, p. 91]. Aceasta se referă la formarea 

personalității copilului și a comportamentului lui, care se menține 

uneori toată viața. 

 În spațiul românesc, concepții teoretice despre educație 

familială întâlnim în opera lui Ion Creangă. Pentru autorul 
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„Amintirilor din copilărie” familia reprezintă începutul procesului de 

formare a personalității copilului. El consideră că aceleași metode și 

relații, aceeași atmosferă din cadrul familiei trebuie transpuse ulterior 

în educația școlară. 

 E. Bătrânu (1980) consideră că, privită ca nucleu social, 

familia este prima care influențează dezvoltarea individului, fiind cea 

dintâi școală pentru copil. 

Conceptul de „educație familială” desemnează „ansamblul 

funcționării familiale în raport cu educația” [Apud 20, p. 27]. Înțeles 

în sens larg, ca practică socială și câmp al cunoașterii, el se referă la 

trei tipuri de activitate socială: activitatea desfășurată de părinți în 

vederea educării copiilor lor; activitatea de intervenție socială 

realizată în scopul pregătirii, sprijinirii sau suplinirii părinților în 

activitatea lor de educare a copiilor; activitatea de cercetare științifică 

și de învățământ având ca obiect educația familială. 

În viziunea Larisei Cuznețov  (9, p. 35), educația familială 

reprezintă „demersul educativ al familiei, orientat spre formarea-

dezvoltarea personalității copilului ce include ansamblul de relații, 

influențe și acțiuni în vederea realizării rolurilor sociale”. 

Astfel, părinților le revine rolul esențial în creșterea, 

consilierea și educarea copiilor, asigurându-le acestora existență 

materială, un climat familial afectiv și moral. Modelele 

comportamentale, valorile culturale și sociale, obiceiurile, tradițiile, 

rolurile și conduita interpersonală manifestate în mediul cotidian sunt 

observate și preluate de copil în contextul stimulativ al interacțiunilor 

familiale, a căror eficiență educativă depinde de nivelul competenței 

parentale [Apud 13, p. 59]. 

Subiectul competențelor prezintă interes pentru orice 

domeniu de activitate, însă, în mod special, termenul de 

„competență” a fost relaționat cu eficiența muncii, fiind propus de   

R. Boyatzis [Apud 24]. 
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 Pe plan internațional, noțiunea de competență parentală a fost 

introdusă în literatura de specialitate de psihologul D. T. Lykken 

[1998]. Este descrisă prin abilități ale părinților de a încuraja în mod 

activ satisfacerea nevoilor copilului, de a facilita petrecerea timpului 

personal și cu celălalt părinte, de a implica activ copiii în activități 

sociale și extrafamiliale, cu scopul de a încuraja dezvoltarea 

abilităților sociale și a competenței  morale a acestora. Implicarea 

copilului în activitățile familiei îi recunoaște acestuia poziția de 

membru dorit și special.  

Pe plan național, termenul de competență parentală a fost 

conceptualizat de Simona Glăveanu, în lucrarea Cercetarea 

psihologică modernă: direcții și perspective (2008), coordonat de  

M. Milcu, W. Griebel, A. R. Sassu și reprezintă un sistem de 

cunoștințe, priceperi, deprinderi și abilități susținute de trăsături de 

personalitate specifice, ce îi permit părintelui să îndeplinească cu 

succes responsabilitățile parentale, să prevină și să depășească 

situațiile de criză în favoarea dezvoltării copilului, aspect care 

obiectivează pozitivitatea în contextul educației parentale [13 , p. 

21]. 

Conceptul de competență, introdus inițial de N. Chomsky 

[1965], se referea la domeniul comunicării, punând accent pe 

opoziția dintre competență și performanță [Apud 6, p.466]. Ulterior, 

aria lui de acoperire s-a extins: competența este rezultatul cumulativ 

al istoriei personale și interacțiunii sale cu lumea exterioară, afirmă 

R.W.White [Apud 21, p.40]. 

Dicționarul explicativ al limbii române definește competența 

ca fiind capacitatea de a se pronunța asupra unui lucru, pe temeiul 

unei cunoașteri adânci a problemei în discuție [10]. 

Pedagogul român D. Salade consideră că în competență 

identificăm priceperea, abilitatea și rezultatul activității.  
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Pentru cercetătorul Vl. Pâslaru, competențele reprezintă un 

sistem de valori în actu, care îl raportează pe om la propria 

activitate [16]. 

Generalizând definițiile cercetătorilor din domeniul științelor 

educației, constatăm că noțiunea de competență presupune o serie de 

componente: cognitivă, operațional-tehnologică, motivațională, 

etică, socială și comportamentală. Astfel, ea vizează cunoștințe, 

abilități, norme, comportamente, atitudini. Posedarea competențelor 

este garantul desfășurării unor acțiuni eficiente, al analizei și sintezei 

informațiilor, al realizării unor activități complexe. 

Conceptul de competență parentală a cunoscut o largă 

recunoaștere în România, prin apariția, în anul 2010, a Strategiei 

naționale integrate de formare și dezvoltare a competențelor 

parentale „Părinți mai buni – copii mai educați – o viață mai bună”, 

susținută de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

Scopul acesteia era de a-i asigura fiecărui copil un mediu familial 

adecvat pentru a-și atinge potențialul său maxim de dezvoltare și a 

deveni un adult responsabil, integrat corespunzător în familie și în 

societate [Apud 13, p. 144-145]. 

În cadrul acestei strategii, dezvoltarea competenței parentale 

poate fi definită ca procesul de facilitare a conștientizării și 

manifestării de către părinți a funcțiilor parentale și educaționale, în 

sensul optimizării acestora. 

Din perspectiva strategiei naționale [Apud 13, p. 147], 

politicile care privesc inițierea, formarea și dezvoltarea 

competențelor parentale trebuie să pornească de la respectarea 

modelelor familiale și educaționale existente în realitate și să nu 

impună modele considerate „ideale”, ci să încurajeze părinții să 

analizeze, să înțeleagă și să propună sau să transforme aceste modele 

conform nevoilor copilului și ale familiei. 
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O parte importantă a vieții fiecărui individ se află sub 

influența directă a părinților săi și a competenței manifestate de 

aceștia. Din surse sociologice [3, 5, 14, 17, 19] desprindem ideea că 

valorificarea competențelor parentale contribuie la socializare, la 

formarea unei personalități echilibrate și la cultivarea pozitivității 

socioumane. 

 În baza celor expuse anterior, pot fi formulate următoarele 

concluzii: creşterea eficienţei procesului de formare şi perfecţionare a 

competenţelor parentale implică trecerea de la aspectul exterior la cel 

interior al motivaţiei; buna desfăşurare a procesului complex de 

formare şi perfecţionare a competenţelor parentale presupune o etapă 

iniţială/anterioară, concretizată în autoaprecierea personalităţii, dar şi 

o etapă finală/ulterioară, de autoactualizare, desfăşurată pe tot 

parcursul vieţii; în elaborarea strategiei de formare şi perfecţionare a 

competenţelor parentale trebuie să se ţină cont de structura internă a 

familiei, de exercitarea autorităţii parentale și tipul de interacţiune 

familială, de principiile educative ale familiei; procesul de formare şi 

perfecţionare a competenţelor parentale nu trebuie limitat în timp şi 

spaţiu. 
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ROLUL DIDACTIC AL TRADUCERII ÎN PREDAREA ȘI 

ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE 

Oxana GOLUBOVSCHI, doctorandă 

Abstract 

The aim of this article is to attract attention to the role of 

translation in language teaching and language learning. Another 

issue of this discourse is to emphasize different aspects of the 

translation process that are often misunderstood during a mainly 

linguistic and non-creative operation when one set of textual 

material is replaced by another one. The present paper investigated 

the effects of some techniques and methods on developing some basic 

translation skills and needs, as well as, the importance of developing 

the translation competence in ELT, as translation training has 

received little attention. 

  

Pe parcursul anilor, domeniul predării limbilor străine a 

suferit multe fluctuaţii şi schimbări. Până în secolul al XX-lea, 

metodologiile de predare a limbilor țineau de două abordări: 

instruirea studenţilor care învăţau limba pentru a o folosi (să o 

vorbească şi să o înţeleagă) şi instruirea studenţilor care să analizeze 

limba (să înveţe regulile gramaticale) [4, p.19].  

Duff consideră că traducerea este o activitate delicată, odată 

ce nu a fost redusă la reguli ştiinţifice stricte şi admite variante 

diferite, la traducători diferiți [2, p.178]. Potrivit lui Duff, traducerea 

poate fi privită drept ştiinţă, artă, abilitate. Este o ştiinţă în sensul că 
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necesită cunoaşterea structurii şi constituţiei celor două limbi 

implicate. Este o artă odată ce implică abilitatea de a prezenta 

rezultatul traducerii ca ceva atractiv pentru cititor care se presupune 

că ar cunoaşte originalul. Este o deprindere pentru că demonstrează 

iscusinţa de a depăși orice dificultate în realizare şi priceperea de a 

traduce ceea ce nu are echivalent în limba-ţintă. Atât în practica de 

traducere, ca activitate umană, cât şi la predarea ei, apar o serie de 

probleme. Aceste probleme, în mare parte, sunt de ordin lingvistic, în 

timp ce dificultățile de predare a traducerii se rezumă la metodele 

utilizate, la evaluarea traducerii şi la elaborarea curriculumului de 

traducere. 

Ele determină rolul traducerii în predarea şi studierea limbii: 

este eficient să se utilizeze traducerea în cadrul orelor de limbă 

engleză (PLE); este necesar să se antreneze aplicarea traducerii în 

clasele PLE; trebuie dezvoltate abilităţile de traducere la profesori 

PLE în aşa fel, ca să se îmbunătăţească practicile de predare a limbii. 

Cum ar trebui să se predea traducerea în şcoli sau universităţi? Cum 

ar trebui să fie evaluate abilităţile de traducere? În plus, se cere 

elaborarea unui curs fundamental de pregătire a studenţilor-

traducători? Acestea sunt unele dintre aspectele care necesită atenție 

sporită. Orele de traducere au fost mereu o parte a programului de 

învăţare a limbii engleze la licenţă. La nivel universitar, acestea le 

oferă studenţilor posibilitatea să pună în practică abilităţile lor 

lingvistice. Traducerea este de asemenea o metodă experimentală 

pentru formarea abilităţilor de comunicare a studenţilor în engleză, 

ca limbă străină. O persoană care învaţă limba engleză trebuie să fie 

în stare să gestioneze facilităţile lingvistice care îi permit să 

comunice cu alte persoane. Traducerea poate fi foarte eficientă în 

dobândirea competenţelor comunicative. Aceasta nu este doar un 

proces interlingvistic: este mult mai complexă decât înlocuirea 
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textului-sursă cu textul-ţintă și include nuanțe culturale și 

educaționale care pot forma opiniile și atitudinile beneficiarilor.  

Traducerile nu sunt niciodată produse într-un vid cultural sau 

politic și nu pot fi izolate de contextul în care sunt incorporate 

textele. Traducătorii nu sunt doar intermediari ai sistemelor de limbi 

diferite, dar, de asemenea, trebuie să fie intermediari interculturali – 

ei trebuie să fie atât bilingvi, cât și biculturali. Astfel, traducerea 

îndeplinește un rol crucial în înţelegerea altor culturi.  

În opinia lui Dingmay [1, p.117], traducerea este: „o 

reproducere în textul-țintă a mesajului conținut în textul-sursă.” El 

vede procesul de traducere ca un process mintal, când un traducător 

„analizează structura textului-sursă conform elementelor nucleice sau 

altor caracteristici înainte ca el să poată să analizeze sensul expresiei 

lingvistice.” Aceasta poate fi de ajutor traducătorilor, pentru a realiza 

că nu toate problemele pe care le întâlnesc în traducerea unui text 

sunt probleme specifice traducerii. Nord [4, p. 65] subliniază că „în 

orice text transpus din contextul lui original în unul diferit este 

probabilă o schimbare de sens, chiar și atunci când limba nu se 

schimbă.” În traducere, vocabularul bogat, bogăţia culturală și 

viziunea traducătorului pot provoca, cu siguranță, efecte evidente 

asupra muncii sale. Un alt traducător poate face o altă versiune a 

aceluiași text, în care poate reflecta diferit fundalul, cultura, etc. Este 

evident, deoarece traducerea este incontestabil un lucru mai dificil 

decât crearea.   

Problemele traducerii pot fi divizate în probleme lingvistice și 

probleme culturale: cele lingvistice includ diferențele gramaticale, 

ambiguitatea la nivel lexical și semantic, cele culturale se referă la 

caracteristicile diferitor situații, tonurile diferite, modul sau 

intensitatea discursului. Aceste probleme pot fi, de asemenea, 

clasificate în șase grupuri principale de dificultate, ce pot interveni în 

procesul de traducere din română în engleză și invers, și anume: 
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lexic, morfologie, sintaxă, diferențe textuale, diferențe retorice și 

factori pragmatici. Problemele majore ale traducerii sunt: 

supratraducerea (traducerea oferă mai multă informație decât conține 

originalul), subtraducerea (traducerea oferă mai puțină informație 

decât conține originalul) și intraductibilitatea (traducerea nu reușește 

sa reprezinte informația conținută în original). Traducerea termenilor 

specializați poate fi un alt tip de probleme. 

După Nord, problemele de traducere se împart în patru 

categorii:  

- probleme de ordin pragmatic, care apar într-o anumită 

situaţie şi exprimă o diferenţă specifică între recepţionarea 

limbii-sursă și limba-țintă, metoda LS față de LŢ, 

funcţiile LS față de LŢ etc. Aceste probleme pot fi 

identificate de către factorii contextului prin modelul 

textului analitic.  

- probleme de ordin cultural – reprezintă un rezultat al 

diferenţelor culturale: de exemplu, obiceiuri specifice, 

norme şi convenţii referitoare atât la comportamentul 

verbal, cât şi la celelalte comportamente.  

- probleme de ordin lingvistic, legate de deosebirele 

structurale între limbi în ceea ce priveşte lexicul, structura 

propoziţiei şi caracteristicile suprasegmentale (prosodice), 

de exemplu „prieteni falşi”.  

Problemele legate de traducerea specificată a textului sunt 

cele care se pot manifesta într-un text anumit şi nu pot fi clasificate 

ca cele pragmatice, culturale sau lingvistice. Procesul de traducere 

este o activitate dificilă, din punct de vedere intelectual, care necesită 

exigentă. În afară de cunoaşterea limbii, este necesar de a avea 

cunoştinţe generale despre lume. Mintea celui angajat în activitatea 

de traducere trebuie să facă față multor însărcinări complicate.  
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În ceea ce-i privește pe studenți, problemele principale sunt 

oboseala și frustrarea. Ei pot căuta soluţii uşoare, de exemplu, 

verificarea răspunsului sau chiar pot renunța la însărcinare. Această 

activitate ia mult timp, aşadar, aplicarea ei în timpul lecţiei nu este 

eficace. Viteza de lucru, de asemenea, constituie o problemă. Unii 

studenţi lucrează mai rapid, alţii mai lent, cei din urmă devin frustrați 

dacă sunt așteptați sau dacă sunt întrerupţi înainte de a termina 

expunerea. Pentru a evita astfel de situații, profesorul este nevoit să 

găsească anumite soluţii de coordonare a clasei: de exemplu, să 

formeze grupuri de discuţii, pentru cei care finalizează traducerea 

mai devreme, sau să stabilească limite de timp stricte, cerând 

studenţilor să facă maximum posibil în acest timp.  

Cei care învaţă limbi străine trebuie să obţină mai degrabă 

deprinderi de comunicare decât de traducere, prin urmare, acesta este 

cazul în care, pentru cei care învaţă o limbă străină, conceptul de 

echivalenţă este o problemă majoră, or ei nu înţeleg diferenţa dintre 

sinonimie interlingvală şi echivalenţă. Mulţi dintre ei presupun că 

există o corespundere directă a sensurilor cuvântului sau propoziţiei 

din limba-ţintă în limba-sursă. Prin urmare, problema fundamentală 

este de a specifica esenţa echivalenţei. Echivalenţa poate fi înţeleasă 

în două feluri. Este o potrivire, într-un anumit context, a unui cuvânt 

sau a unui grup de cuvinte din limba-sursă, cu un cuvânt sau grup de 

cuvinte în context specific în limba-țintă. Un echivalent poate fi o 

pereche completă sau parțială pentru cuvinte colocaționale în cealaltă 

limbă. Este important să introducem o distincție pentru a separa cele 

două categorii de noțiuni. Structura gramaticală legată de echivalența 

semantică nu trebuie să fie aceeași ca echivalența pragmatică în 

ambele limbi. În conformitate cu opinia lui Neubert [3, p. 47] „un 

singur cuvânt al unui text din limba-sursă și al unui text din limba-

țintă, în traducere, rareori corespunde semantic și, practic, niciodată – 

gramatical. Cuvintele polisemantice provoacă probleme studenților 
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și, mai ales, copiilor. De exemplu, verbul „to get”, în toate versiunile 

sale, se extinde în mai multe colonițe într-un dicționar. Deducerea 

sensului din context este o problemă pentru studenții începători. Un 

cuvânt al cărui sens în limba-sursă nu poate fi redat literar și precis 

de un alt cuvânt în limba-țintă creează dificultăţi. Cuvintele 

intraductibile pot fi traduse prin descriere, de exemplu „living room” 

(camera de zi) este o cameră în care oamenii își petrec ziua, privesc 

televizorul și se odihnesc. Echivalentul românesc este „salon” sau 

„camera de zi”, dar o traducere cuvânt cu cuvânt este imposibilă. 

Găsirea unui echivalent potrivit pentru cuvântul englez „lunch” 

(prânz) în limba română pare a fi, de asemenea, irealizabilă, 

deoarece, în Anglia, aceasta reprezintă o masă ușoară sau o tartină, 

de obicei consumată la locul de muncă, în jurul orei 13.00. În 

România există „gustare” la ora 10.00 dimineață și „prânz” la ora 

14.00 sau 15.00. De asemenea, se atestă concepții greșite despre 

adevăratul sens al unor cuvinte care sună similar cu cele din limba 

română: de exemplu, „sympathy” este deseori tradus în limba 

română ca „simpatie”, al cărui sens este complet diferit.  

În concluzie, considerăm că traducerea trebuie să fie 

practicată în condiții favorabile, sub supravegherea profesorului. 

Copiii ar trebui să aibă posibilitatea de a face schimb de opinii și de a 

compara cuvintele selectate de ei. Astfel, fiecare astfel de sarcină ar 

dezvolta deprinderile lor de traducere. Doar exersarea sistematică de 

traducere poate duce spre succes. 
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JOCUL DIDACTIC   

 

  Adelina HADÎRCĂ, doctorandă 

 

Abstract 

 Games fulfil an incredibly rich pedagogical function. It is a 

great art and in the same time a great scientific work to construct 

learning strategies in acquiring a foreign language through games.    

The article is about the educational game and its multiple teaching 

and learning advantages in the English classroom.  

Keywords: educational game, didactic game, didactic 

principles, motivation, learning principles, teaching speaking, 

communication. 

 

Considerăm că, la lecţiile de limbă engleză, aplicarea jocului 

didactic îmbină armonios predarea cunoştinţelor teoretice cu 

utilizarea metodelor activ-participative, oferind astfel un model 

„reuşit” comunicativ-funcţional al limbii. 

Am dori să-l amintim, în acest sens, pe celebrul profesor 

ucrainean V. A. Suhomlinski, care spunea: „Fie ca, odată devenit 

elev, copilul să continue azi să facă ceea ce făcea ieri. Fie ca, noul să 

intre în viaţa lui pe parcurs, să nu-l copleşească cu o avalanşă de 

impresii.” 
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Prin jocurile didactice, copilul îşi formulează noţiunile 

generale, îşi concretizează înţelesul  cuvintelor. Cuvântul, expresia 

frazeologică, propoziţia îndeplinesc aici rolul principal. 

Interacţionând în timpul jocului, elevul trebuie să poată să-şi exprime 

gândul într-o formă înţeleasă de toată lumea, adică să aibă abilitatea 

de a comunica cu ceilalţi jucători, ceea ce constituie condiţia 

principală a jocului.  

Având în vedere scopurile învăţării limbilor străine în şcoală, 

principalul principiu metodic în predarea acestei discipline trebuie să 

fie principiul comunicativ. De aceea, învăţarea limbilor trebuie 

construită pe implicarea elevilor în comunicarea orală (audiţie, 

vorbire) şi scrisă (citire, scriere), adică pe comunicarea în limba 

predată [6, p. 49]. 

Principiul comunicativ prevede că, pentru înfăptuirea 

comunicării, e necesară o concordanță în utilizarea diferitelor forme 

de organizare a învățării, care să includă diverse jocuri, printre care și 

jocurile de rol [4, p. 54].  

În psihologia modernă, participarea activă este văzută ca o 

trăsătură principală a procesului de învăţare. Activitatea apare în 

anumite condiţii [4, p.65].  

În clasele primare, una dintre activitățile de bază este jocul, 

deoarece îi motivează și-i încurajează pe copii să vorbească în limba 

engleză. 

În învăţarea limbii străine, în egală măsură sunt importante  

activitatea intelectuală, emoţională şi verbală, ele conduc la 

asigurarea condiţiilor benefice de stăpânire a limbii străine [4, p.66]. 

Pe parcursul învăţării limbii engleze, la elevi pot aparea atât 

emoţii pozitive, cât şi negative. Atunci când reușesc să îndeplinească 

sarcinile propuse, copiii trăiesc sentimentul de bucurie, ceea ce îi 

face să participe cu plăcere la activităţi și le provoacă emoții 

pozitive.   
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E important să dezvoltăm iniţiativa comportamentului verbal, 

adică activitatea verbală. Una dintre căile de rezolvare a problemei 

creşterii timpului de participare activă a elevului la oră este folosirea 

diferitelor regime de lucru – pronunțarea în cor, activitatea frontală, 

lucrul pe grupe, în perechi, lucrul de sine stătător [4, p. 67]. 

Dorinţa de participare activă la lecţie este caracteristică, 

îndeosebi, elevilor de vârstă mică. Cercetările arată că nesatisfacerea 

dorinţei de participare activă la lucrul clasei duce la pierderea 

interesului  faţă de obiect. Momentele ludice stimulează activitatea 

emoţională. 

Ţinând cont de categoria de vârstă din veriga primară a 

învăţământului, de capacitatea şcolarilor de vârstă mică de a  recepta 

şi a imita sunetele limbii, în şcoala noastră, la etapa iniţială de 

învățare a limbii engleze este folosită, drept bază, învățarea orală [4, 

p. 54]. 

Stăpânirea limbii străine este posibilă numai în cazul când 

fiecare dintre elevi este un participant activ al procesului de învăţare, 

dacă el este inclus în activitatea verbală pe întreg parcursul învăţării 

acestui obiect. 

Jocul este o metodă didactică, iar metoda este „modelul de 

bază pentru realizarea componentelor-cheie ale procesului de 

învaţare a limbilor străine, axat pe o anumită idee dominantă de 

rezolvare a sarcinii metodice principale [3]. 

Mijloacele de învăţare auxiliare, create de învăţători şi 

folosite de elevi, după cum arată observările, ocupă un loc important 

în activitatea profesorilor creativi. Ele permit de a individualiza la 

maximum,  de a activiza şi, prin urmare, de a intensifica procesul de 

predare – învăţare în perioada sa iniţială, când se pun bazele tuturor 

tipurilor de competenţe lingvistice şi are loc fixarea, în memoria 

elevilor, a unităţilor de limbă şi comunicare. De exemplu, handouts – 

cartonaşe, cărţi de citit, jucării, obiecte, desene, lucruri confecţionate 
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din plastilină se dovedesc a fi foarte utile în predarea limbii străine la 

elevii din clasele mici. 

Căutarea căilor/metodelor noi de creştere a eficienţei 

procesului de predare-învăţare este dictată de viaţa însăşi. V. Guţu 

consideră că a devenit necesară elaborarea unui sistem de jocuri 

didactice pentru dezvoltarea vorbirii elevilor [1, p. 3]. 

Experienţa demonstrează că profesorii nu apreciază la justa 

valoare eficienţa jocurilor didactice, deşi este cunoscut faptul că ele 

mobilizează activitatea psihică a elevilor, le dezvoltă gândirea, 

memoria, le formează interesul faţă de limba învăţată, scad oboseala 

simţitor, precum şi faptul că jocurile sunt „sursa de motivare a 

activităţii verbale, ele sunt un mijloc important de dezvoltare a 

vorbirii la copii” [1, p. 3]. 

După V. Guţu, jocurile didactice au o anumită structură, care 

include patru elemente de bază: sarcina didactică, sarcina jocului, 

acţiunile jocului, regulile jocului. Legătura dintre elementele date 

duce la unitatea acţiunilor jocului şi învăţăturii [1, p. 4]. De aceea, 

acest savant elaborează un şir de cerinţe faţă de desfăşurarea 

jocurilor didactice, şi anume: 

1. Jocul trebuie să aibă la bază trei aspecte: învăţarea, 

dezvoltarea şi educarea; 

2. Conţinuturile şi organizarea jocurilor trebuie condiţionate de 

particularităţile de vârstă ale elevilor din clasele primare, de 

curriculumul la limba străină, precum şi de specificul activităţii 

didactice de la treapta primară; 

3. În timpul organizării jocurilor didactice trebuie să se ţină cont 

de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele din domeniul limbii 

materne, ţinând cont de fenomenul interferenţei; 

4. Trecerea de la activitatea de învăţare la cea de joc şi invers 

trebuie să fie motivată şi justificată din punctul de vedere al 

formării competenţelor lingvistice; 
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5. Înainte de începerea jocului, elevilor li se explică condiţiile 

sarcinii didactice şi regulile de desfăşurare a ei;  

6. Profesorul trebuie să reglementeze mersul jocului când 

participanţii se  îndepărtează de la scopul principal sau dacă 

jocul devine mai puţin interesant. 

Uneori, copiii se joacă puţin la lecţii, jocurile nu sunt prea 

interesante şi ele nu se concentrează pe dezvoltarea vorbirii. Adesea, 

jocurile au loc fără conducerea profesorului, sunt supraîncarcate cu 

sarcini didactice etc. Pentru a evita aceste neajunsuri, este important, 

după cum menţionează Bondarenco A. K., să se respecte regulile 

jocului, cu ajutorul cărora pedagogul, în timpul jocului, dirijează 

comportamentul elevilor, conducând astfel şi procesul de predare-

învăţare. Astfel, conform aceluiaşi autor, elementele structurale 

necesare jocului didactic sunt: sarcina de învăţare, acţiunile jocului şi 

regulile lui [2, p. 18]. 

Sarcina didactică – pentru alegerea jocului didactic este 

nevoie să ştim nivelul de pregătire al elevilor, deoarece în timpul 

jocului ei trebuie să opereze cu cunoştinţele şi noţiunile anterioare. 

Astfel, după cum menţionează aceeaşi autoare, la alegerea sarcinii 

didactice trebuie să se ţină cont de: ce cunoştinţe, noţiuni (culori, 

fructe şi legume, profesii, membrii familiei, părţile corpului, mobilă 

etc.) trebuie însuşite/întărite la elevi, ce operaţii mintale legate de 

acestea trebuie dezvoltate, ce calităţi morale-artistice-civice etc. pot 

fi formate prin intermediul acestui joc (de ex. cinstea, modestia, 

atenţia, insistenţa, independenţa ş. a.). 

Regulile jocului – după cum observă A. K. Bondarenco, 

scopul principal al regulilor jocului este de a organiza acţiunile, 

comportamentul elevilor. Regulile pot interzice, permite, recomanda 

copiilor cum să joace, să facă jocul mai incitant, mai încordat.  



174 

 

Autoarea mai precizează că, prin respectarea regulilor şi 

acţiunii jocului, la copii se formează noţiunile de corectitudine, 

reţinere, bunăvoință.  

Acţiunile jocului – în timpul jocului didactic, respectarea 

regulilor asigurată de acţiunile jocului. Desfăşurarea acţiunilor 

jocului depinde de creativitatea profesorului. Uneori, copiii pot 

propune acţiuni ca, de exemplu, „Să alegem liderul prin 

numaratoare!” etc.    

În concluzie, A. K. Bondarenco observă că orice joc poate 

deveni didactic, atâta timp cât are aceste componente de bază: 

sarcina didactică, regulile şi acţiunile jocului [2, p. 20]. 

Drept exemplu, vom descrie jocul „Ghici la ce m-am 

gândit!”. 

Conţinutul jocului: Elevii stau la locuile lor. În faţă iese unul 

dintre ei şi se gândeşte la un obiect (de ex. rechizite şcolare, dacă 

tema lecţiei este School things). Elevii ghicesc pe rând obiectul la 

care s-a gândit colegul lor, folosind expresia Is it a ..?. 

Sarcina didactică: dezvoltarea vorbirii, atenţiei, a spiritului 

independent; întărirea temei Rechizitele prin folosirea construcţiei Is 

it a ...? 

Acţiunea jocului: ghicirea obiectului şcolar în limba engleză. 

Regulile jocului: Conducătorul jocului se gândeşte la un 

obiect, ceilalţi închid ochii în timp ce el încearcă să le transmită 

gândurile sale. Apoi, ei ghicesc pe rând care este obiectul. Elevul 

care primul ghicește, ajunge să conducă jocul. 

Suntem de acord că, în timpul jocului „atenţia elevilor este 

îndreptată spre conţinutul frazei, nu spre formă; ultima se întipăreşte 

în memorie automat. În afară de aceasta, are loc repetarea 

materialului necesar [5, p. 114].  

Considerăm că atunci când situaţia de învăţare stârneşte 

interesul copiilor, dorinţa de a intra în comunicare, de a participa – 
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atunci copiii se implică activ și lucrează cu plăcere, obținând 

rezultate bune.  
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ANALIZA COSTUMULUI POPULAR – SIMBIOZĂ ÎNTRE 

FORMĂ, CULOARE, ORNAMENT, SIMBOLISTICĂ 

 

Ina ISAC, doctorandă 

Abstract 

Cultural heritage transmitted through clothing is very 

important. It is as important as practical joints, social and symbolic 

traditional outfit that has had throughout history. It´s a proof to the 

way of life, a kind of presentation of a nation to the world with all its 

distinctive markings. 

Today, like centuries ago are counting on signs and visuals 

with a great capacity for signification. Popular clothing 
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demonstrates the virtues and values ancestors valid today. It helps to 

know the popular genius, creative, universally beneficial. 

 

Arta populară și, nemijlocit, costumul popular au devenit 

astăzi un domeniu de studiu prin excelență interdisciplinar, datorită 

istoricilor de artă, expozițiilor, simpozioanelor, destinate valorificării 

artei populare și meșteșugurilor artistice. Arta populară  este capabilă 

să oglindească într-o modalitate specifică realitatea lumii prin 

construirea de structuri expresive generând și transmițând emoții.  

Într-o perioadă în care viața artistică înregistrează cele mai 

diferite experimente, atât în planul mijloacelor tehnice, cât și în cel al 

structurii figurative, costumul popular își păstrează intact aspectul de 

altădată, cu abateri nesemnificative ce țin de colorit și de materialele 

folosite, păstrându-și totodată destinația utilizării. Festivalurile și 

concursurile de folclor sunt o modalitate  de a demonstra portul 

popular. La astfel de evenimente sunt etalate costume din diferite 

regiuni și etape istorice, de la cele autentice, originale, până la cele ce 

imită portul popular.  

Un apel la valoarea costumului popular românesc ne face și 

cronicarul moldovean Verancious, care descrie Moldova în timpul 

domniei lui Petru Rareș, subliniind cât de mult ține țăranul 

moldovean la portul popular: „Moldovenii, se spune, țin la straiele 

lor și se pedepsește cu moartea acela care împrumută îmbrăcămintea 

sau alte obiceiuri de la turci” [Apud 1, p. 205]. 

Iar istoricul grec Herodot în scrierile sale susține că ,,Tracii 

își fac din cânepă haine care aduc foarte mult cu cele din in” [2, p. 

43]. Tot în istoriile lui Herodot se vorbește de folosirea broderiilor în 

portul trac. 

Format în decursul unei perioade de timp foarte lungi, ca o 

creație colectivă, portul popular s-a transformat într-un adevărat  

document al culturii populare, demonstrând străvechea locuire a 
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teritoriului carpato-danubiano-pontic de către români. Costumul 

popular a dăinuit până astăzi, datorită științei creatoare anonime de  

a-l păstra și a-l valorifica prin formă, ornamente, culoare, 

semnificații, de a-l integra în forme noi, corespunzătoare concepției 

de viată, viziunii stilistice, funcțiilor fiecărei podoabe, inclusiv celei 

contemporane. Costumul popular este compus după reguli 

tradiționale în ceea ce privește elementele sale fundamentale: materie 

primă, croi, dispunerea ornamentelor, cromatică. Un aspect unitar se 

manifestă în domeniul decorului, dispus cu discreție și măsură, 

concentrat în câmpuri delimitate cu precizie, care se detașează pe 

porțiunile albe neornamentate. Decorul este dispus în așa fel, încât să 

sublinieze liniile croielii și, odată cu aceasta, pe cele ale corpului 

omenesc. Principalele câmpuri ornamentale sunt amplasate în jurul 

gâtului, pe umeri, pe mâneci, pe piept și pe marginea poalelor. 

Împletind funcționalul cu esteticul, în cultura românească și, 

implicit, în arta populară românească, au răzbătut și ecouri, sigur 

tardive, ale marilor stiluri europene de artă – romanicul, goticul, cel 

renascentist, barocul – colorând în mod aparte creația artistică a 

poporului român. Totuși imaginea care exprimă stilul de bază al 

costumului este cea clasică. 

La studierea costumului, un deosebit accent se pune pe 

analiza formei, a unor varietăți stilistice ce apar în costum, ca și 

raportul său cu corpul uman, adică în ce măsură confecționarea 

costumului respectă morfologia, proporția și ritmul somatic. 

Costumul popular femeiesc de bază constă din următoarele 

componente: cămașa, catrința, fota și brâul. Costumul bărbătesc are 

ca bază cămașa, pantalonii și brâul. 

Cămașa este cea mai reprezentativă piesă din ansamblul 

costumului, ea constă din patru pânze mari, egale, două câte două 

pereche, unite în partea de sus conform unei logici simple de 

cuprindere a trunchiului și a mâinilor. Lățimea acestor pânze unite și 
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încrețite formează gura cămășii. Fiind haina esențială pentru om, îl 

însoțea de cum ieșea din scutece până la capătul zilelor. Ea este piesa 

esențială atât la costumul bărbătesc, cât și la cel femeiesc, acoperă 

cea mai mare parte a corpului, are cel mai bogat decor, este corelată 

tuturor celorlalte piese de bază și celor superficiale. Tipurile de 

cămăși erau grupate după calitățile artistice. Exemplarele cele mai 

decorate fiind rezervate sărbătorilor. Repartizarea ornamentelor, 

dinamica alternanței dintre suprafețele decorate și cele nedecorate, 

materialul, al cărui efect asupra ansamblului este deseori decisiv, 

sunt factori definitorii din prisma artistică și estetică. 

Cercetarea costumului popular: a culorilor, a motivelor, a 

formelor deschide un larg orizont asupra procesului de evoluție 

culturală, de gândire și de exprimare plastică a meșterilor populari 

din trecut.  

Culoarea, ca și relațiile pe care toate aceste elemente le 

întrețin între ele, joacă un rol deosebit la studierea costumului și a 

limbajului portului popular. O deosebită sclipire a culorilor, o ritmare 

a formelor materiale, o armonizare a vibrațiilor aerului, care sunt 

sunetele, capătă prin creația artistică calitatea de semn, înzestrat cu 

virtutea de a pune în efervescență emoții și idei, ceea ce Marx 

denumea ,,simțuri umane subiective”, ca urechea muzicală sau ochiul 

ce percepe frumusețea formei [3, p. 97]. 

Costumul femeiesc, prin bogăția de piese vestimentare, ca și 

prin decorul bogat și variat, constituie principalul element de 

structură, care domină ansamblul costumului moldovenesc și 

românesc.  

Diversitatea de motive reieșea din aceste tehnici, decorul fiind 

susținut și de o cromatică adecvată, specific românească. Cromatica 

este în general sobră, prin alternanța culorilor, contrastul fiind 

echilibrat și discret. 
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În sec. al XVIII-lea, culorile de bază folosite erau: negru, 

albastru, roșu și firul de aur. Mai aproape de sec. al XX-lea, gama s-a 

îmbogățit cu alte culori: vișiniu, galben, verde, brun. 

Prin gama cromatică folosită, se face diferența de la o zonă 

etnografică la alta, dar, totodată, și diferența de vârstă, tinerii purtând 

pe costum o gamă cromatică mai variată, contraste mai accentuate, 

pe când vârstnicii folosesc o gama mai redusă, cu nuanțe apropiate.  

Fiecare culoare folosită are semnificație proprie: 

- Roșu înseamnă biruință, curaj, frământare, dragoste, entuziasm, 

vigoare, dar și impulsivitate, cruzime;  

- Portocaliu/ oranj – veselie, optimism, intimitate, dar și necredință.  

- Galben – veselie, lumină, măreție, prosperitate, dar și ambiție, 

gelozie; 

- Verde – liniște, putere, relaxare, prospețime, speranță, mulțumire, 

natură;  

- Albastru – calm, înțelepciune, prospețime, ușurare, răceală, 

nostalgie;  

- Violet – veselie, dispoziție bună, lumină, măreție, prosperitate;  

- Alb – puritate, sinceritate, pace, lumină; 

- Negru – întuneric, sobrietate, doliu, mister. Dacă se folosește 

singur, e apăsător; în combinație cu alte culori – le evidențiază, le 

deschide. 

Ornamentele purtau diferite denumiri, de la o zonă 

etnografică la alta sau chiar în cadrul aceleiași zone, ele având, de 

asemenea, valoare simbolică. ,,Prin simbol oamenii încearcă să se 

înalțe de la ceea ce se poate percepe la ceea ce nu se poate decât 

pricepe, de la simțire la gândire, de la aparență la esență, de la 

trecător la permanent” [4, p.10]. 

Pomul vieții apare foarte des în diferite variante: copac cu 

ramuri, brad, pom în vas, creangă sau rug. Pomul vieții sau Arborele 

vieții este răspândit la toate popoarele, are diferite configurații și 
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există multe mituri legate de el. În tradiția populară, pomul 

simbolizează viața cu toate momentele ei importante: nașterea, 

căsătoria, moartea. Pasărea simbolizează sufletul, care, după moarte, 

trece în lumea eternă, veșnică. Bradul – motiv fitomorf răspândit în 

ritualuri, ceremonii, în broderii, în creații folclorice, simbolizează 

„tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte”. Bujorul – motiv 

floral larg răspândit în covoarele secolului al XX-lea, alese neted, 

este întâlnit și în broderii, în tradițiile populare și folclor. Calea 

ocolită este un motiv geometric răspândit larg în țesături, broderii, 

ceramică. Cercul – simbolul soarelui – este răspândit în arta 

împletirii produselor de panificație, în arta lemnului, în ceramică, în 

broderie etc. Crucea pământului – motiv geometric central în formă 

de cruce. Floarea de mac este un motiv floral des răspândit în nordul 

și centrul Moldovei. Floarea-soarelui – simbol al cultului solar, al 

mitului despre fata îndrăgostită de soare, care își întoarce pe 

parcursul zilei fața – pălăria – spre soare. Hora fetelor – motiv 

antropomorf des răspândit în arta croșetării, simbolizează dansul 

fetelor în jurul miresei când o petrec de acasă. Hora băieților – motiv  

antropomorf răspândit în arta croșetării și a broderiei. Reprezintă 

dansul ritualic al băieților la nuntă, la jocul satului. Inima – motiv  

antropomorf răspândit în broderie, în croșetare; este prezentă pe 

piesele ritualice, ca simbol al dragostei. Jemna – motiv ce 

simbolizează pâinea ritualică sacră cu doleanțe de belșug în casă. 

Lăcrămioarele – motiv floral, simbolizează primele flori de pădure, 

care au participat la crearea mitului despre „Mărțișor” și despre 

venirea primăverii. Liliacul – motiv floral de culoare lila sau albă, 

reprezentat pe covoare, în broderii; este una dintre florile care cresc 

peste tot în Moldova, fiind folosite și în medicina populară.  

Măceșul de asemenea este un motiv floral des întâlnit. Miezul de 

nucă – motiv care simbolizează relațiile frățești strânse, ca miezul de 

nucă. Este asemănător, după configurație, cu jemna, mai semnifică 
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ritualul de întimpinare a tinerilor veniți de la cununie cu miere și 

miez de nuci, cu urarea de a trăi în înțelegere și unire, cum se împacă 

cei patru frați (miezul de nucă). Prescura – motiv geometric, are 

semnificație creștină sacră. Strugurele – motiv fitomorf des 

răspândit, simbolizează sănătatea, avuția ș.a. 

Tradițiile populare sunt dovada unui spirit creator neobosit, 

viziunea societății fiind esențială  în procesul de dezvoltare, de 

perfecționare și de conservare a ansamblurilor de tehnici constructive 

și decorative. Armonizarea elementelor, motivelor, compozițiilor 

într-un întreg a dat o stilistică unică costumului popular românesc, 

indiferent de faptul că elemente de croi și piesele componente se 

repetă și la alte popoare. 

Pentru păstrarea identității naționale, pentru aducerea în vizor 

și  reactualizarea costumului popular, este necesară implementarea 

unor proiecte în care să participe comunitățile locale, școala, centrele 

de creație și ansamblurile etnofolclorice, societatea rămânând a fi 

atentă la păstrarea tradiției și recuperarea portului tradițional. 
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CONSIDERAȚII METODOLOGICE PRIVIND FORMAREA 

CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

Iulia CORLADE, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

I believe that in recent years major changes have produced as 

a result of education reform, all teachers have imposed a new 

approach to their own instruction and specialized pedagogical, 

methods as a way of working with students. Although the purpose is 

the same, achieving professional standards, training opportunities 

are manifold and besides the decisions in an organized,context  each 

teacher can develop his its own policy concemung this regard. 

Concern for training, self-training is one of the foundation for the 

work of teachers, targeting all valences and values of personality 

teachers. 

 

A fi profesor/educator/învățător/maistru/instructor înseamnă a 

avea certitudinea şi neliniștea că ai optat pentru o profesie complexă, 

că vei parcurge un traseu cognitiv de-a lungul întregii activităţi, dar 

şi că ai puterea de a dărui, de a trăi sub zodia unor aspirații înalte, de 

a căuta modalități sau soluții care se află între știință şi artă, între 

vocație şi cunoaștere, între raționalitate şi intuiție. 

În acest interesant şi contradictoriu secol XXI, activitatea 

didactică presupune pentru profesori o dimensiune de cunoaștere şi 

de dobândire a competenţelor științifice, de strictă specialitate, dar şi 

o dimensiune pedagogică şi psihologică prin care tânărul profesor 

pătrunde în lumea școlii şi se acomodează cu ea, cu gestionarea unor 

activităţi diverse – de natură profesională şi din sfera umanului, în 

general.  
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A proiecta o activitate curriculară, a concepe strategii 

didactice, teste, proiecte, itemi relevanți, a completa şi a armoniza 

domeniul formal – de cunoaștere şi învățare cu cel nonformal – de 

modelare a personalității, a cunoaște şi a înțelege natura umană, 

vârstele, dificultăţile de relaționare, de comunicare sunt doar câteva 

ipostaze parcurse de orice cadru didactic. În acest sens, devine 

axiomatică existenţa unui mentor care va fi o călăuză prin labirintul 

profesiei, care transmite idei, experiențe, sugestii într-un subtil 

proces de inițiere spre o posibilă desăvârșire profesională. Formarea 

inițială, etapa academică a pregătirii noastre, se împlinește prin 

această nouă relație profesională între profesorul debutant/ 

student/începător şi mentorul/maestrul/ profesorul experimentat, care 

va lumina un drum al înțelegerii meseriei de profesor activ, de 

practician la catedră. Există diferențe majore şi ezitări tulburătoare 

între ceea ce știi și ceea ce trebuie să transmiți, să restructurezi 

adaptând, în procesul didactic, pentru diferite secvențe temporale, 

vârste, clase, colective sau grupuri de elevi. Sunt procese de reflecție, 

de analiză şi sinteză, de autoanaliză, de înțelegere a contextelor 

educaționale extrem de diverse, sunt interogații ce par a nu avea 

răspuns în absenţa unui spirit lucid, trecut deja prin etape similare şi 

care poate facilita selecția, înțelegerea, coborârea din templul 

cunoașterii pure şi abstracte în lumea concretă şi ludică a copilului 

sau în lumea tumultoasă şi răzvrătită a adolescentului. Dialogul 

dintre mentor şi debutant, fie el polemic, tensionat sau calm şi 

conciliant, înseamnă a așeza în armonie cunoașterea şi experiența, 

impetuozitatea începutului şi tentația totalității, cu selecția lucidă, cu 

adecvarea la context, cu adaptarea la obiectivele demersului 

educațional. Este un dialog necesar, care va fi dublat de studiu, de 

recomandări, de asistenţe la ore, de constituirea unor portofolii prin 

care ceea ce pare nestructurat, excesiv, abstract devine clar şi 
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structurat, o adevărată paradigmă pentru o învățare activă, relevantă, 

contextualizată. 

Formarea continuă a personalului didactic este motorul 

dinamizator al creșterii calității actului educațional. Conceptul de 

formare continuă definește liniile pedagogice esențiale pentru 

activitatea de perfecționare a cadrelor didactice, linii conturate, pe 

fondul evoluțiilor înregistrate prin consolidarea reformelor deja 

întreprinse și reevaluarea priorităților într-o societate bazată pe 

tehnologii avansate, unde rolul profesorului/cadrului didactic parcă 

nu-și mai face simțită prezența. Formarea continuă răspunde la aceste 

evoluții și la problemele lor integrabile în contextul mai larg al 

educației permanente. Depășind aceste carențe, putem afirma că 

formarea continuă, în accepțiunea sa postmodernă și modernă, începe 

să fie concepută ca un proces de lungă durată și de învățare 

permanentă cu două funcții generale: 

a) perfecționarea în înnoirea practicilor profesionale prin 

actualizarea cunoștințelor însușite în timpul formării inițiale; 

b) completarea formării inițiale, inclusiv prin schimbarea 

eventuală a orientării profesionale, cu noi competențe evidențiate 

prin diplome, certificate etc. 

Aceste funcții, la nivelul sistemului de educație, generează 

formule diferite de organizare a formării continue, aici putem 

evidenția formarea în timpul profesiei, formarea avansată, formarea 

pentru o nouă calificare etc. La nivel de politică educațională, toate 

variantele evocate vizează perfecționarea pregătirii personalului 

didactic. În toate domeniile curriculare, oricât de bine s-ar pregăti un 

cadru didactic, la un moment dat constată că mereu are ceva de 

învățat, de pregătiti, de reactualizat, fie ca vrea să știe, fie că trebuie 

să știe. Perfecționarea personalului didactic este o problemă majoră a 

învățământului. Cum tehnologia modernă suferă mojore schimbări și 

transformări având la bază noile inovații și invenții, așa activitatea de 
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perfecționare este reglementată prin legile de bază după care este 

organizat și condus sistemul de învățământ: Legea privind statutul 

personalului didactic cu modificările și completările ulterioare și 

Legea învățământului cu modificările și completările ulterioare.  

 Având în vedere multiplele posibilități de informare la 

domiciliu, utilizând cărți, ziare, reviste, ghiduri, internetul, ca replică 

la costurile mari ale deplasărilor în centre universitare, la care se 

adaugă multitudinea problemelor curente și altele, pregătirea prin 

studiu individual și prin activități organizate în școală a căpătat 

proporții din ce în ce mai mari. Efectele studiului individual al 

cadrelor didactice pot fi observate atât în rezultatele obținute în 

activitatea la clasă, cât și în rezultatele examenelor pentru obținerea 

gradelor didactice. Cadrele didactice înscrise la una dintre formele de 

perfecționare amintite anterior (definitivat, gradul II, gradul I, 

perfecționare curentă sau programe organizate o dată la cinci ani) pot 

opta pentru o gamă foarte largă de acțiuni la nivelul unității de 

învățământ, cum ar fi: microcercetări privind activitatea instructiv-

educativă, proiectarea unor activități metodice, elaborarea unor 

modele de promovare a învățământului formativ, elaborarea 

obiectivelor pe capitole, unități de învățare și lecții la disciplina de 

învățământ sau modul de specialitate redat, elaborarea de teste de 

evaluare, elaborarea proiectelor de lecție de către profesorii stagiari, 

susținerea unor activități demonstrative folosind metode eficiente, 

adecvate situației de învățare, organizarea unor activități formative 

extrașcolare, elaborarea unor mijloace de învățământ, amenajarea 

unor cabinete de documentare, centre de documentare, ateliere de 

lucru, firme de exercițiu etc. Perfecționarea la nivelul unității de 

învățământ are rol de reglare – autoreglare a activității instructiv-

educative, didactice și extradidactice, extracurriculare, de dezvoltare 

profesională personalizată, de stimulare a creativității cadrelor 

didactice. Rezultatele unor astfel de activități, consemnate în fișa  de 
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autoevaluare, se află la baza evaluării pentru acordarea calificativului 

anual.  

 Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice se desfășoară 

pe următoarul circuit metodologic: formarea inițială – formarea 

continuă – autoformarea. Sistemele moderne de învățământ 

accentuează continuitatea celor trei secvențe de instruire permanentă 

congruente la nivel de politică a educației. 

 Formarea inițială, organizată la nivel universitar pentru 

categoriile de profesori, are un caracter mai deschis ,,asociind, la 

competența disciplinelor, pregătire pentru întâlnirea cu copiii și 

adolescenții, inclusiv cu cei aflați în mare dificultate școlară”. Între 

formarea inițială și formarea continuă, credem că s-ar putea include 

stagiatura ca o etapă distinctă.  

Perioada de stagiatură este o oportunitate pentru 

familiarizarea cu sarcinile activității didactice de calitate. În această 

perioadă, stagiarul își construiește un profil de profesionist în 

domeniul educației, își asumă responsabilități privind însușirea 

documentelor curriculare specifice disciplinei și nivelului de predare, 

respectarea legislației din domeniul învățământului. Stagiarul se 

familiarizează cu contextul educațional specific școlii, participă la 

activitățile formale și informale de specialitate în cadrul comunității 

profesionale, își întocmește propriul program de dezvoltare 

profesională, colaborează cu colegii în rezolvarea diferitelor 

probleme ivite în activitatea școlară și extrașcolară.  

 Formarea continuă urmărește perfecționarea practicii 

pedagogice valorificând mai multe modele alternative în situații 

diversificate, proprii procesului de învățământ. 

 Autoformarea apare astfel ca o consecință a sistemului de 

formare, este rezultatul transformărilor promovate în cadrul 

sistemului de învățământ, a cercetărilor pedagogice finalizate la 

nivelul practicii didactice.   
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DEZVOLTAREA PERCEPȚIEI VIZUALE  

PRIN IDEILE DE RAI ŞI IAD  

ÎN TRADIŢIA BIBLICĂ ȘI POPULARĂ, ÎN BAZA 

CURSULUI UNIVERSITAR „PICTURA MURALĂ” 

Ion JABINSCHI, doctorand 

 

Abstract 

The aim of our research is to determine specific actions to 

levy ideas of heaven and hell in the biblical tradition and popular 

representations of these ideas and creations artistic education in 

higher education course in mural painting. 

Keywords: visual perception, ideas of heaven and hell, the 

biblical tradition, folk tradition, creations of educations 

 

În artă sunt multe surse care servesc dezvoltării proceselor 

psihice, dar anume tangența dintre percepția vizuală și creația 

artistică deschide, în plan metodologic, noi viziuni în învățământul 
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artistic.  

La ora actuală, arta murală se predă în cadrul Facultății de 

Arte Plastice a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 

conform cerințelor teoretice și practice de formare a personalității, 

incluse în curriculumul de bază. Principala condiție pentru 

dezvoltarea perceperii vizuale clare și distincte este executarea 

sistematică a sarcinilor din cadrul cursurilor „Compoziția - proiect”, 

„Practica tehnologică. Pictura murală” și „Tehnologia picturii 

murale”. Modulul „Compoziția-proiect” este prezentat corespunzător 

cerințelor contemporane de predare a picturii murale, în el sunt 

expuse în lanț metodic mijloacele, metodele și principiile de 

exprimare plastică, prin aranjarea și realizarea compozițională a 

lucrărilor murale pe suprafață plană.  

Cursurile „Pictura murală” și „Tehnologia picturii murale” 

dezvoltă, prin lucrul practic realizat metodologic, percepția vizuală, 

prin așa tehnici și tehnologii specifice, cum ar fi: fresca, sgraffito, 

mozaicul, vitraliul, pictura în tempera și ulei. 

Percepția vizuală are specific operațional, care asigură 

studentului calea de pătrundere în esența procesului de creaţie 

artistică, la concret, îi oferă posibilitatea să evoluționeze de la gând la 

o acțiune, imaginându-și obiectul în material cu semnificație artistică 

pentru a-l putea percepe vizual. Predarea principiilor fundamentale în 

cadrul orelor va permite studierea etapizată a schimbărilor, 

progreselor sau regreselor în procesul dezvoltării creației artistice 

prin percepția vizuală, un proces foarte important pentru activitatea 

umană generală și îndeosebi pentru activitatea artistică a studenților. 

Pictura murală, fiind strâns legată cu arhitectura, lucrează cu 

spații și forme; este considerată o artă vizuală, deoarece o percepem 

predominant prin mecanismele percepției vizuale.  

Pentru a studia legile vizuale, pe care un pictor 

monumentalist le utilizează în proiectare, și principiile care 
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guvernează compoziția formală adecvată arhitecturii, este necesar să 

înțelegem mecanismele după care funcționează percepția vizuală. 

Acestea sunt:  

 de natură fiziologică: stereotomia oculară – sensibilitatea 

retinei – adaptabilitatea irisului la lumină etc. 

 de natură psihologică: teoria structuralistă – teoria gestaltistă 

(Kurt Koffka, Max Wertheimer, Katz, Guillaume, Metzger, Rudolf 

Arnheim [1] şi Ernst Gombrich / Bruno Zevi / Christian Norberg 

Schultz) [4, p. 14]. 

Imboldul emoțional de a crea o operă plastică este efectul 

senzorial coerent de percepție vizuală. Percepția vizuală este 

acțiunea omului, ce aparține vederii și manifestată printr-o acuitate 

neobișnuit de evidentă a priceperii lumii prin intermediul viziunii 

artistului. Sistemul ei constructiv e cel mai important, deoarece se 

produce prin intermediul ochilor educaților (studenți), în coerență cu 

gândirea creativă, reflectat în organele de simț, care ating și starea 

sufletească și cea psihologică a personalității educatului. 

În arta plastică, percepția vizuală este indisolubil legată de 

formele gândirii, ceea ce înseamnă a sesiza, a înțelege, a pricepe. 

Gândirea lucrează destul de activ la prelucrarea semnelor 

informative. Prin toate fibrele nervilor, informația se transmite la 

creier, unde se analizează, se diferențiază și se compară cu 

adecvatele ei depozitate deja în memorie, ceea ce ajută la analiza 

scenelor existente și la crearea noilor reprezentări [2, p. 27-28].  

Totodată, prin intermediul percepției vizuale, putem trasa axa 

de comparare a picturilor vechi bisericești cu cele ce se execută în 

prezent. 

În picturile murale medievale moldave, Dumnezeu este puțin 

reprezentat. O modalitate de reprezentare a ideii de Dumnezeu este 

un moș bătrân cu plete și barbă albă, ieșind din nori, în scenele de la 

Crearea lumii sau este reprezentat prin porumbel, care îl 
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simbolizează (sau este mesagerul său). Într-o accepție mai largă, 

mesageri ai lui Dumnezeu pot fi și toți evangheliștii, prorocii și 

sfinții. 

Raiul și  Iadul sunt legate între ele. Raiul și Iadul fac parte din 

postexistența umană, o dimensiune greu de verificat ca experiență, 

dar care a suscitat dintotdeauna imaginația omului, oferindu-i două 

soluții opuse – binele și răul, întruchipate în Rai și Iad în versiune 

religioasă. Raiul și Iadul sunt două spații total diferite. Oamenii s-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

au gândit permanent la postexistență, conferindu-i rosturi strâns 

legate de existența umană. În opinia mitologului Romulus 

Vulcănescu, aceasta se datorează mai multor factori:  

 contactului nemijlocit cu substanța mitică autohtonă, cu 

arhetipurile și cu tematica gândirii mitice,  cu izvoarele de exaltare 

epică, de inspirație și creație general – culturală;                                                                                                       

 legăturii organice cu trecutul îndepărtat, care relevă originea 

spiritualității autohtone în ceea ce are ea mai autentic  

 dorinței de a valorifica relictele etnografice și reminiscențele 

folclorice ale miturilor care atestă continuitatea milenară a 

spiritualității autohtone în trăsăturile ei esențiale [3, p. 153-155]. 

Caracterul artistului se manifestă prin perseverență decisivă și 

fermitate în învingerea piedicilor și a greutăților ce apar, cu scopul de 

a atinge obiectivul scontat, prin care subînțelegem dobândirea 

supremației artistice într-o operă plastică [2, p. 51]. 

În concluzie, putem menționa că, în picturile murale din 

Moldova, tema abordată de noi apare în câteva ipostaze, în scena 

Judecății de apoi. Precum se știe, picturile bisericești erau 

considerate un fel de Biblie a analfabeților sau Biblie a săracilor, ele 

trebuiau să vorbească celor care nu știau să citească. Pentru 

perceperea limbajului plastic, e necesar ca acesta să fie foarte 

expresiv și convingător pentru marile mulțimi de oameni. 
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Pentru dezvoltarea percepției vizuale la educaţi (studenţi – 

viitorii artişti plastici), este important ca ei să cunoască specificul 

modului cum au fost oglindite aceste credințe și reprezentările 

colective umane din spațiul nostru cultural. Vom preciza că, odată ce 

moldovenii, ca și ceilalți creștini ortodocși, pictau bisericile conform 

Erminii bisericești, se poate presupune că nu aveau voie să se 

depărteze deloc de aceste texte. Dar pentru că textul scris, în 

momentul când era citit, putea fi înțeles foarte diferit de fiecare 

zugrav-pictor, aceste reprezentări sunt totuși mai mult sau mai puțin 

deosebite între ele.  

Este important de menţionat ca școlile de cult existente în 

domeniu, specificul compoziţional şi arhitectural al edificiilor de 

cult, existența anumitor probleme sociale și mulți alți factori puteau 

determina interpretarea vizuală specifică unor regiuni sau chiar 

localități. 

Direcţiile de soluţionare a problemei cercetării pot fi stabilite 

prin crearea reperelor teoretico-metodologice care vor fi 

structurate/elaborate/aplicate pentru dezvoltarea percepției vizuale la 

studenţi – viitorii artişti plastici, secția Pictura murală, în cadrul 

cursurilor „Compoziția – proiect”, „Practica tehnologică. Pictura 

murală” și „Tehnologia picturii murale”.  
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ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA 

IMAGINAŢIEI CREATIVE LA ELEVI ÎN CADRUL 

CERCULUI DE CERAMICĂ 

 

Tatiana JABINSCHI, doctorandă 

 

Abstract 

This article reflects the studies of the theoretical aspects of 

the implementation of specific landmarks of the imagination.  

The formation and development of the imaginitive and 

creative capacities in the ceramics circle, facilitates the transposition 

of the image in the modulative matter as well as the diverse aspects 

of the language. The way paing the attention on the phenomena and 

elements of the enviroment from the diverse points of view – gives to 

the student the ability to combine and form the new creative aspects.  

 

Imaginaţia este procesul de creare a imaginilor noilor 

realităţi, a noilor lumi, abilitate de a forma imagini mintale, stări, 

senzaţii, concepte a ceea ce nu este, fizic, prezent în faţa ochilor sau 

perceput ca o realitate, ceva ce nu a fost experimentat [4]. 

Așa cum observă M. Zlate, imaginaţia este considerată de 

către mulţi autori capacitatea omului de „a produce imagini”. 

În procesul activ creativ al elevului din cadrul cercurilor de creaţie, 

imaginaţia joacă un rol foarte important, ea fiind o componentă 

principală a stucturii mentale creative [3, p.152] ce generează 

imagini noi. În cadrul cercului de prelucrare creativă a ceramicii, 

dezvoltarea imaginaţiei este o necesitate atât pentru elev, cât şi 

pentru profesor, aceasta fiind, indisolubil, o particularitate şi o 

abilitate necesară în crearea unor obiecte originale, în căutarea noilor 

viziuni. 
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L. S. Vîgotskii dă o caracteristică creaţiei imaginative şi îi 

atribuie patru forme de bază ce fac legătura între realitate şi 

imaginaţie: 

1. Imaginaţia se constituie din elementele din realitate şi 

experienţa trăită. Cele mai neobișnuite şi mai îndepărtate de lumea 

realului forme de manifestare a imaginației ar fi poveştile, miturile, 

legendele, visurile etc., ele reprezentând o nouă combinare de 

elemente care au fost culese din realitate și au suferit schimbări 

imaginative. Aici vom găsi prima şi cea mai importantă lege: 

imaginaţia este dependentă de multitudinea şi diversitatea 

experienţelor anterioare ale omului, fiindcă această experienţă 

prezintă materialul din care se crează fantezia [7]. Așadar, putem 

concluziona că, cu cât este mai bogată şi mai diversă experienţa 

omului, cu atât va dispune de mai mult material pentru imaginaţie. 

De aici rezultă faptul că este necesar ca pedagogii să lărgească 

orizontul cognitiv practic şi experimental al elevilor. Cu cât i se va 

oferi elevului prilejul de a trăi mai multe senzaţii vizuale, auditive, 

kinestetice, cu atât productivitatea imaginaţiei va fi mai sporită.                                                                                                                                                        

2. Imaginația este o formă de legătură între fantezie şi 

realitate, este între produsul fanteziei şi al unui fenomen din realitate. 

În acest sens, imaginaţiei i se atribuie o funcţie foarte importantă în 

dezvoltarea omului. Ea devine o sursă de lărgire a experienţei, 

fiindcă omul îşi poate imagina ceea ce nu a văzut: din descrierile 

altora, îşi poate imagina ceea ce nu a experimentat [7]. 

Dacă în prima formă experienţa stă la baza imaginaţiei, atunci 

în a doua formă se produce o inversare: imaginaţia este baza 

experienţei. 

3. În această formă, liantul dintre imaginaţie şi realitate este 

emoţia. Emoţia sau starea de afect la fel generează imagini, ea 

posedă capacitatea de a provoaca imaginaţii identice stării. Psihologii 

remarcă faptul că sentimentul se manifestă atât prin exprimare fizică, 
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exteriorizată, cât şi în mod interiorizat, prin imagini, senzaţii etc. 

Acest fenomen a fost numit legea dublei exprimări a sentimentului 

[7, p.13]. De aici rezultă că imaginaţia este asociată stării afective. 

4. În această formă, construcţia fanteziei are potenţialul de a 

prezenta imagini noi ce nu sunt generate de trăiri sau experienţe 

anterioare şi nu corespund cu niciun element întâlnit în realitate. 

Această formă de imaginaţie fiind transpusă în materie devine un 

recipient în lumea reală ce acţionează necondiţionat asupra altor 

obiecte [7, p.16]. 

O altă tipologizare o atestăm la Cosmovici Andrei, care 

consideră că imaginaţia are la bază două procese fundamentale: 

analiza şi sinteza. Analiza are ca realizare sfărâmarea de asociaţii sau 

elemente, deformarea, descompunerea reprezentărilor care vor fi 

reorganizate prin sinteză. Sinteza se produce în câteva modalităţi sau 

procedee de imagini: 

a. Aglutinarea constă în descompunerea diferitor fiinţe, obiecte, 

fenomene în diverse particule şi recombinarea lor altfel, dând naştere 

unor noi imagini, noi obiecte, fiinţe cu aspect neobişnuit. Drept 

exemplu în acest sens pot servi personajele mitologice – centaurii, 

satirii, sirenele, himerele etc. 

b. Amplificarea provoacă modificarea dimensiunilor umane 

creând imagini de uriaşi şi de pitici. 

c. Multiplicarea reprezintă combinarea într-o imagine a unui 

număr mărit de elemente; astfel atestăm zmeul cu trei capuri, meduza 

Gorgona cu părul din şerpi etc. 

d. Schematizarea este realizarea schematică ce va reda trăsăturile 

dominante ale imaginii sau obiectului imaginat. 

e. Analogia – procedeu adeseori prezent în ştiinţă şi tehnică. După 

acest principiu, structura atomului a fost asemuită cu imaginea unui 

sistem solar, iar primele automobile se aseamănă mult cu o trăsură, 

doar că fără cai etc. [3, p.152]. 
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Modul de înţelegere a imaginaţiei  de Jeanne Bernis este 

exprimat în felul următor: „Imaginaţia este definită, în general, ca 

fiind facultatea pe care o are spiritul de a produce imagini – ceea ce 

înseamnă fie simpla reproducere a senzaţiilor în absenţa obiectelor 

care le-au provocat, fie creaţiile libere ale fanteziei noaste” [6, p. 

175]. 

M. Zlate desprinde din următoarea definiţie două forme ale 

imaginaţiei: 

 imaginaţia reproductivă – legată direct de percepţie; 

 imaginaţia creatoare – eliberată de lumea sensibilă. 

 După formele imaginaţiei, M. Zlate distinge: 

 imaginaţia voluntară;  

 imaginaţia involuntară [6]. 

Sursele imaginaţiei sunt informaţiile stocate în memorie şi în 

zonele profunde ale inconştientului, cum ar fi imaginile, cunoştinţele, 

ideile, visele. O sarcină a pedagogului este de a direcţiona procesul 

cognitiv informaţional al elevilor înspre sursele etico-estetice. De a-i 

dirija crearea perceptorie, din care să rezulte o imaginaţie pozitiv-

creativă. „Pentru ca opera să aibă varietatea cuvântului, viaţa 

schimbătoare a luminii, trebuie ca o cauză sentimentală, o cauză a 

inimii să devină o cauză formală” [1, p. 5]. Fără o gândire imaginară 

viitorul profesor nu va fi competent în dirijarea eficientă a 

activităţilor plastice ale elevilor  [5, p. 29]; el ar trebui să dispună de 

un bogat bagaj experimental trăit real şi imaginativ pentru a fi apt de  

a trezi dorinţa de producere a imaginaţiilor la elevi. Noi senzaţii, 

trăiri, noi emoţii care se vor trezi prin implementarea diverselor 

mijloace didactice, ca jocul, exerciţiile de combinare a elementelor, 

citirea sau alcătuirea unor poveşti ori istorioare noi, concursurile, 

excursiile, vizitarea muzeelor şi expoziţiilor, tehnica 

brainstormingului care facilitează furnizarea de noi idei si imaginaţii. 

În concluzie, menționăm că imaginaţia îi oferă elevului posibilitatea 
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de a-şi crea propria personalitate prin originalitatea caracterului, a 

percepţiei, a gândirii. Aceasta îi va permite elevului să găsească 

rezolvări creative în anumite situaţii de viaţă.  
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COMPETENȚA DE COMUNICARE – BAZA DEZVOLTĂRII 

PSIHICE, VERBALE, SOCIALE, INDIVIDUALE A 

PREȘCOLARULUI 

 

Lilia LUCHIANENCO, doctorandă 

 

Abstract 

 Communication has a great influence on personality because 

today is defined depending on the individual and the other person’s 

behavior is a building in interaction with others. Communication 

interaction draws simultaneously. 
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  Competența – din perspectivă pedagogică – presupune  

analiza semnelor fundamentale ale conceptului care sunt de natură 

psihologică comună și specifică, concept elaborat  cu multiple 

deschideri  spre zona educației, instruirii proiectării educației și 

instruirii la nivelul sistemului și al procesului de învățământ. 

Un model al competențelor-cheie necesare în educația 

permanentă,  solicită următoarele: 

 promovarea unei filosofii pragmatice cu implicații practice la 

nivel de curriculum; 

 sintetizarea ideologiilor pedagogice pe tot parcursul vieții, 

adaptate la cerințele culturii societății informaționale; 

 valorificarea experiențelor istorice pozitive, acumulate la nivel 

de teorii și al  practicii educației și instruirii permanente; 

 diversificarea strategiilor de realizare a ,,învățării pe tot 

parcursul vieții”, în raport cu cerințele comunității globale, 

naționale, locale; 

 raportarea la problematica formării profesionale, privită ca 

sursă de dezvoltare; 

 interiorizarea paradigmelor cunoașterii afirmate în societate și 

în pedagogia postmodernă la nivel de curiculum și de politică a 

educației; 

 proiectarea unei metodologii a invățării pe tot parcursul vieții; 

Cuvântul ,,comunicare”  provine  din limba latină; termenul a 

circulat  în vocabularul vremii cu sensul ,,a împărtăși ceva celorlalți”. 

A vorbi despre comunicare înseamnă a trata o activitate ce stă 

la baza organizării și dezvoltării sociale, influențând cunoașterea 

realității. Astăzi,  a comunica, a informa și a fi informat reprezintă 

trăsătura definitorie a existenței fiecăruia dintre noi, devenită într-atât 

de obișnuită, încât nici măcar nu mai este percepută în mod conștient 

ca fiind o activitate separată; împărtășind ceva în permanență 

celorlalți sau nouă înșine, trăim într-o stare continuă de comunicare. 
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Comunicarea are o foarte mare influență asupra personalității, 

deoarece, în ziua de azi, individul se autodefinește în comparație,  iar 

comportamentul reprezintă o construcție a persoanei în interacțiunea 

ei cu societatea. Această interacțiune atrage concomitent 

comunicarea. 

          Concepul de comunicare poate fi abordat la nivel de: 

a) teorii sau științe particulare ale comunicării sociale, 

psihologice, filozofice, pedagogice etc., 

b) teorii sau științe generale ale comunicării sub aspect 

epistemologic, prin sintetizarea cercetărilor particulare; se 

dezvoltă social ca metodologie necesară tuturor teoriilor 

comunicării inclusiv celor care au ca obiect de studiu specific 

cercetarea pedagogică. 

c) Teorii sau științe ale comunicării constituite ca domeniu 

interdisciplinar reflectat  și exprimat  prin formula  ,,științele 

informării și comunicării”, actuale prin problemele provocate 

de dezvoltările rapide, intensive și extensive. 

Teoriile promovate în zona comunicării prezintă anumite        

caracteristici speciale contradictorii generate de: 

 influența predominantă a unor științe socioumane sau științe 

ale naturii; 

 eforturile  întreprinse pentru delimitarea unui domeniu de 

cercetare au fost studiate printr-o metodologie bazată pe 

,,scheme din științele naturii”, ceea ce explică abordările 

behavioriste, prelungite uneori până în prezent; 

 pluralitatea și depistarea unui câmp de observații științifice 

între individ și societate.  

În psihologia contemporană putem întâlni numeroase studii 

privind comunicarea; aceasta este abordată, într-o manieră 

interdisciplinară, nu numai în psihologie, dar și în cibernetică, 

lingvistică, pedagogie etc. S-au elaborat studii care se referă la 



199 

 

comunicarea de tip dialog, la vorbirea monologată, la vorbirea în 

activitate, la vorbirea alterată precum și la insuficiențele dezvoltării 

vorbirii, cauzate de deficiențele intelectuale și senzoriale. S-au 

efectuat și studii longitudinale, au fost cercetate caracteristicile 

vocabularului la diferite vârste, structura morfologică și sintactică a 

vorbirii etc.Toate aceste studii însă nu au reușit să elucideze toate 

aspectele legate de fenomenul comunicării umane, fenomen deosebit 

de complex, în special atunci când se referă la copiii cu cerințe 

educaționale speciale. 

Întârzierea în apariția dezvoltării limbajului și dificultățile, 

mai mult sau mai puțin accentuate, în procesul comunicării, sunt 

unele dintre cele mai cunoscute fenomene caracteristice copiilor cu 

CES (cerințe educaționale speciale). Cel mai des, copiii menționați 

mai sus se vor confrunta cu probleme de comunicare la nivelul 

vârstei școlare. 

În cazul copiilor tipici, comunicarea se realizează punându-se 

accent pe latura semantică, fapt ce denotă o funcționalitate superioară 

a operațiilor ideative și un control riguros al conștiinței. În cazul 

copiilor cu CES, domină, de obicei, latura pragmatică, posibilitățile 

intelective sau de exprimare fiind diminuate. 

În această ordine de idei, la persoanele cu CES, aspectele 

semantice ale comunicării se reduc în favoarea celor pragmatice, 

principala consecință fiind lipsa de claritate a informației vehiculate. 

Acest factor duce la incapacitatea de adaptare la cerințele mediului;  

menținându-se pe un termen mai lung, va produce grave 

dezechilibrări la nivelul pesonalității copiilor cu CES, care se vor 

manifesta prin comportamente neadecvate la situații concrete. 

Limitarea calității și a cantității aspectelor semantice și 

pragmatice ale informației este caracteristică pentru persoanele cu 

CES, acestea fiind o piedică în dezvoltarea operațiilor mintale și în 

progresul manifestării comportamentului. Imposibilitatea unui  
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autocontrol riguros, dificultatea comunicării influențează 

personalitatea și comportamentul în general, consecințele fiind 

observate în relațiile sociale. Toate tipurile de integrare socială 

necesită folosirea limbajului și a comunicării ca instrument 

fundamental, prin care se stabilesc diverse forme de relații implicate 

în orice metode de integrare și, de aceea, educarea capacității de 

comunicare trebuie să constituie un element primordial pentru 

realizarea acestui proces.    

Intervenția destinată dezvoltării limbajului trebuie începută 

cât mai de timpuriu, când sistemul nervos este mai flexibil, când și 

funcțiile și procesele psihice sunt în dezvoltare. Aceasta implică 

următoarele acțiuni:  

 evaluarea inițială;  

 stabilirea diagnozei timpurii; 

 organizarea activităților corecțional – recuperatorii; 

 stabilirea parteneriatului educator – logoped, părinte – logoped; 

 informarea părinților despre specificul și complexitatea 

problemei. 

            De fapt, cei mai importanţi îndrumători şi observatori ai 

dezvoltării copilului sunt părinţii. Ei trebuie să cunoască 

comportamentele tipice pentru fiecare vârstă, dar şi semnalele care 

arată că ceva nu e în regulă. Copilul are nevoie de susținerea 

părinților și de aprecierea succeselor obținute. Motivația este foarte 

importantă. Copilul participă cu interes la activitățile de corectare și 

este posibilă mobilizarea eforturilor lui atunci când se creează o 

atmosferă plăcută, cu jocuri variate, care îi stimulează dorința de a 

comunica. Educarea comunicării constituie un element primordial 

pentru realizarea procesului de normalizare și integrare a copiilor cu 

CES. 
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CELE MAI RĂSPÂNDITE FORME DE REDARE A GRAFICII 

DE PROIECT 

 

 Ludmila MALARCIUC, doctorandă 

 

Abstract 

Currently many designers realize their concepts using 

graphics. In terms of techniques used, graphics today is considered 

as one of the most effective methods of cultivating creative dexterities 

in education. Graphic methods are based on principles that influence 

the composition of space.  

Aesthetic and compositional qualities of graphic design 

control the efficiency of notifying the comunicated information, the 

substantially emotive ratio without the reprezented object. Hence, in 

the whole process of learning design it is important not only to draw 

and design, but to promote the culture of drawing creative design 

works. It is for this reason, learning graphic design exerts an active 

influence on the training of the designer as performing any task 
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graphics, the young designer acquires gradually the fundamental 

distinction of a specialist - professionalism. 

 

           La etapa actuală, foarte mulţi proiectanţi îşi realizează 

concepţiile utilizând grafica. Din punctul de vedere al tehnicilor 

folosite, grafica şi în prezent este considerată una dintre cele mai 

eficiente metode de cultivare a dexterităților creative în învăţământ. 

Metodele grafice constituie baza principiilor care influenţează 

compunerea spaţiului.  

          Cel mai răspândit mijloc de reprezentare a graficii de proiect 

este linia. Importanța liniei, ca procedeu de reprezentare, constă, 

îndeosebi, în viziunea omului ca un dar de la natură. Orice obiect 

studiat este perceput mai întâi vizual: contururile, silueta obiectului, 

suprafeţele etc. Experienţa umană de percepere permite a sesiza 

conturul nu ca pe o linie independentă, ci ca pe nişte formaţiuni 

liniare, caracterizând calitatea structurării obiectului de formare în 

perspectivă a formei, pe particularităţile distinctive ale structurii 

constructive a obiectului, pe condiţiile de iluminare şi situare în 

spaţiu ale acestuia. Baza oricărui proiect este alcătuită din ton, 

culoare şi, desigur, linie.  

            Linia, în acest caz, este cel mai răspândit mijloc plastic în 

grafica de proiectare.  

Grafica liniară este tehnica de bază de realizare a unui desen, 

crochiu sau a unei scheme tehnice. Raportarea liniilor la suprafaţa 

hârtiei reprezintă mijlocul lor principal de expresivitate. Percepţia 

bidimensională sau tridimensională a imaginii, dinamica sau statica 

ei se bazează pe corelaţia contrastantă dintre suprafaţa plastică şi 

linii, de o anumită grosime, înclinare, curbură şi lungime. Factura 

diferită a liniilor, care depinde de materialul hârtiei, al 

instrumentelor, de metodele de realizare, creează impresii diverse ale 

materialităţii obiective a formei redate, reflectă cumpătarea sau 
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activitatea într-o compoziţie nonfigurativă. Grafica liniară este 

modalitatea cea mai răspândită şi mai simplă de redare formală a 

elementelor detaliilor din lumea obiectivă.  

Forma de redare plastică cu ajutorul liniilor era cunoscută 

încă în Egiptul Antic. Măiestria reprezentării liniare cu ajutorul 

instrumentelor de desen  a căpătat  o mare răspândire începând cu 

secolul al XV-lea. Se cunosc desene ale clădirilor, corăbiilor, 

uneltelor, executate în acea perioadă de către arhitecţi şi ingineri 

utilizând rigla, compasul, trăgătorul de desen. În acest context, sunt 

semnificative desenele, la fel de laconice şi informative ca şi 

documentaţia arhitecturală şi inginerească contemporană. Desigur, 

există divergenţe de stil şi caracter în prezentarea desenelor de la 

începutul secolului al XV-lea, în comparație cu desenele arhitecturale 

şi inginereşti contemporane, însă esenţa limbajului plastic este 

aceeaşi. Aşadar, acest limbaj al graficii liniare este într-atât de 

convenţional, încât realizarea desenelor în această tehnică asigură  o 

percepere de reală valoare și în prezent, ca și în timpurile de 

odinioară și are nevoie de o cultură profesională supremă. În grafica 

liniară, este posibilă prelucrarea tonală cromatică a formei, stabilirea 

iluminării ei, a masei, a facturii etc. În acest caz, se pun în practică 

linia colorată, laviul, imitarea nuanţei prin linii, haşurarea. Practicând 

designul contemporan, remarcăm că asimilarea majorităţii 

covârşitoare a obiectelor se bazează pe o grafică liniară şi, deseori, pe 

o grafică tonală.  

Tonul este conceptul corelaţiei între închis şi deschis, 

contrastant şi nuanţat. Proprietatea fundamentală a tonului o 

reprezintă acromatismul, adică absenţa caracteristicilor pronunţate 

cromatice. Noţiunea de „ton” este întotdeauna inseparabilă de 

noţiunea de „suprafaţă”. Tonul poate reflecta întunecimea şi 

luminanța atât ale suprafeţei imaginii, cât şi ale suprafeţei obiectului. 

Tonul, la fel ca şi linia, poate exprima diverse însuşiri  ale formei. 
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Spre deosebire de linii, tonul posedă contrastul suprafeţei, şi nu cel 

liniar. Reprezentarea tonală a contrastului în clarbscur, a facturii, a 

texturii sunt procedee de identificare a particularităţilor suprafeţei 

formei obiectului. Tehnica utilizată se numeşte grafica tonală [2]. 

            Grafica tonală se constituie din modalităţile de reprezentare 

cât mai persuasivă a plasticii complicate, din metodele eficiente de 

stabilire a perspectivei spaţiale şi a iluminării. Pe parcursul  însuşirii 

procedeelor graficii tonale, se formează mai multe calităţi, printre 

care menționăm: gândirea spaţială, îndemânarea de a modela forma, 

plastica şi aspectul cu ajutorul contrastelor tonale şi clarobscure, 

dexteritatea de a utiliza pensula, cărbunele, aerograful, de a retuşa. 

Asimilarea unor modalităţi tehnice ale graficii, ca estomparea, 

vopsirea în acuarelă, retuşarea în creion, cărbune, necesită însuşirea 

îndelungată a unui şir de dexterități. Înfăţişarea formei în ton permite 

a reda mai multe particularităţi: de exemplu, dimensiunea, greutatea, 

factura, textura. Toate acestea au o importanţă majoră la transmiterea 

caracterului obiectului. Tehnica graficii tonale există de mai mult 

timp – din momentul inventării tuşului chinezesc şi a culorilor de 

acuarelă. În grafica arhitecturală, tehnica vopsirii suprafeţelor în tuş 

şi acuarelă a căpătat o mare răspândire la începutul secolului al 

XVIII-lea, deşi sunt cunoscute cazuri de folosire a tonului în 

desenele arhitecturale şi inginereşti de către maeştrii europeni din 

Evul Mediu. Limbajul, ba chiar şi mesajul plastic al graficii tonale 

sunt mai uşor sesizate de un spectator neinițiat, deoarece imaginea 

reprezentată în grafică tonală transmite în cel mai sigur mod 

informaţia despre particularităţile obiectului.  

           Asimilarea graficii tonale are o însemnătate supremă, 

deoarece, cu ajutorul ei, pe lângă dexteritățile practice ale 

specialistului, se dezvoltă imaginaţia şi gândirea spaţială. 

Posibilitatea mânuirii libere a tonalităţii ajută într-o măsură 

considerabilă desenatorul, în vederea modelării unor situaţii în care 
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iluminarea, poziţia în spaţiu, în cel mai avantajos mod identifică 

forma obiectului proiectat.  

În acest context, este oportun a se face o analiză succintă a 

particularităţilor graficii în culori, care reprezintă mijloacele de 

transmitere a culorii formei şi procedeul redării în culoare a mediului 

ambiant.   

Tehnica vopsirii în culori de guaşe, temperă, a aplicaţiei 

colorate, elaborată de către arhitecţii europeni în anii ’20 ai secolului 

al XX-lea, este pusă în practică şi perfecționată de către maeştrii 

contemporani [2] . 

De regulă, grafica în culori se aplică la proiectare destul de 

restrâns – în calitate de scheme colorate şi grafice. În practică, 

tipurile de bază le reprezintă grafica liniară şi tonală în alb-negru, în 

îmbinare cu care, fragmentar, se foloseşte şi culoarea. La faza de 

rezolvare şi finisare, realizând desenele şi proiectele de demonstraţie, 

grafica colorată se utilizează mai des, deoarece gradul de informare, 

complexitatea şi veracitatea impresiei produse în urma vizionării 

reprezentării în culori a obiectului, a mediului înconjurător exercită  

asupra spectatorului neavizat o mai mare influenţă decât 

reprezentarea obiectului similar în grafica monocromă. De exemplu, 

în prezent, mai mulţi arhitecţi şi designeri îmbină procedeele graficii 

în culori cu procedeele graficii în alb-negru ori a celei monocrome. 

În acest scop, se foloseşte o gamă de procedee plastice prin care se 

îmbină tehnicile graficii pe suport umed sau uscat, tehnica colajului 

şi letrasetului. 

            Toate acestea sunt imposibile fără un set de instrumente 

alcătuit din dispozitivele cele mai primitive din punctul de vedere al 

construcției, sigure şi eficiente ca rezultat al întrebuinţării: creioane 

(simple şi mecanice), mine de cărbune, peniţe şi pensule. Schimbarea 

înclinaţiei instrumentului, forţa de apăsare, folosirea hârtiei netede 

sau structurate  permite trasarea liniilor de grosimi, curburi şi facturi 
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diferite. Iscusinţa folosirii instrumentelor menționate supra la 

desenarea cu mâna liberă (fără întrebuinţarea dispozitivelor cu 

marcaje şi de desen tehnic) constituie baza culturii  profesionale de 

reprezentare. Autorul unei astfel de reprezentări foloseşte 

instrumentul primitiv ca prelungire a propriei sale mâini. Graficianul-

designer formează o experienţă subconştientă de reflectare plastică a 

imaginii optice prin coordonarea funcţionării mânii şi ochiului. Prin 

urmare, se formează deprinderi de mişcare a întregii mâini: a cotului, 

palmei, degetelor care dirijează instrumentul. Este vorba deci despre 

mişcările mâinii, specifice graficii. Ansamblul complex al acestor 

mişcări, care oferă o libertate reprezentativă în combinaţie cu 

imaginaţia artistică şi cu simţul estetic cultivat, constituie măiestria 

grafică. 

             La diferite etape de studiere a graficii, proiectantul îşi 

dezvoltă experienţa profesională cu ajutorul mijloacelor şi 

procedeelor de diversă expresivitate, care rareori se aplică în 

practică. De fapt, orice reprezentare grafică nu doar este utilă pentru 

mesajul plastic, ci reprezintă însuşi obiectul perceperii estetice. 

              Calităţile estetice şi compoziţionale ale graficii de proiectare 

dirijează eficienţa sesizării informaţiei comunicate, atitudinea 

emotivă substanţială faţă de obiectul reprezentat. De aici rezultă că, 

pentru întregul proces de instruire în domeniul designului, este 

importantă nu doar învăţarea de a desena şi a proiecta, dar şi 

promovarea la proiectant a culturii de a desena şi a proiecta foarte 

frumos. Anume din această cauză, însuşirea graficii de proiect 

exercită o influenţă activă asupra procesului de instruire a 

designerului, întrucât, realizând orice sarcină grafică, tânărul 

proiectant, treptat, dobândeşte însuşirea fundamentală de distincţie a 

specialistului – profesionismul. 

             Aceste cunoştinţe vaste sunt absolut necesare designerilor, 

persoanelor care studiază designul, pentru o percepere corectă a 
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rolului graficii în procesul de proiectare estetică, a importanţei 

reprezentării grafice într-un şuvoi imens de informaţie din domeniu. 

Cunoaşterea multilaterală a particularităţilor graficii de proiect, 

înţelegerea naturii provenienţei ei, în mod ineluctabil, va ridica 

nivelul de cultură al specialistului şi va influenţa asupra calităţii 

investigaţiilor creative ale proiectanţilor. În cele din urmă, calitatea 

designului, eficacitatea învăţământului în domeniul designului 

depind în mod direct de ansamblul acestor cunoştinţe. 

          Opinia noastră este că grafica de proiect, frecvent, în decursul 

întregii vieţi raţionale şi creative a proiectantului, influenţează în cel 

mai decisiv mod asupra creaţiei acestuia. Ea formează imaginea, 

viziunea noastră şi, în felul acesta, influenţează poziţia filosofică a 

fiecărui individ. Grafica este cel mai concret şi cel mai plastic limbaj 

de expunere a ideilor creatoare şi, din această cauză, impune 

inevitabil, sugerează, reglează sensul investigaţiilor creatoare ale 

designerului, artistului. Mai mult decât atât, munca grafică 

influențează constant asupra calității memoriei, imaginaţiei şi 

fanteziei. 

          Elucidarea particularităţilor graficii de proiect face ca aceasta 

să devină o armă eficientă  în orice condiţii  ale activităţii artistice, 

permite atitudinea raţională  în alegerea  mijloacelor şi metodelor 

grafice de proiectare, permite a privi autocritic şi a analiza propria 

creaţie, a percepe complicitaţea acestor mijloace cu realitatea 

înconjurătoare.  

            Grafica de proiect este o lume minunată, alcătuită dintr-o 

mulţime de imagini, noţiuni, concepte, fără care nu pot exista 

emoţiile creative, atât de necesare  fiecărui  designer. 
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КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ПЕРЕВОДЕ И 

ВОСПРИЯТИИ ТЕКСТА 

 

Майя ВАСИЛЬКОВА, doctorandǎ 

 

Abstract 

The article presents to the reader some peculiarities of the 

cognitive strategies usage in the process of translation and 

perception of a text. Cognitive strategies are described here not as 

simple thinking operations, but as concrete ways of interpretation 

and adaptation of the knowledge obtained. The reader can also find 

some information about the three-level pattern of translation and text 

perception as well as the information about particular grammar 

category of informativity. 

Keywords: cognitive strategy, interpretation, adaptation, 

pattern of translation, grammar category, text perception, 

informativity. 

 

Когнитивное направление, являющееся достаточно 

актуальным в эпоху глобализации, интеграции культурной и 

научной сфер знания, в корне изменило представление о 

лингвистической задаче, поставило новые вопросы и 
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сформировало новый взгляд на природу языкового знака. В 

рамках когнитивного подхода особую роль приобрел 

человеческий фактор в познавательном и речемыслительном 

процессах, индивидуальное знание отдельного участника 

коммуникации, его повседневный опыт осознанного и 

неосознанного познания окружающего мира, его роль в 

формировании смысла высказывания и значений отдельных 

языковых единиц [1]. 

Исследование когнитивных процессов в лингвистической 

науке неизбежно коснулось и современного перевода. Так, в 

процессе поиска адекватных переводческих решений появилась 

возможность говорить не просто о степени эквивалентности 

сопоставляемых в двух языках единиц, но и о совпадении, 

несовпадении, наложении, а также о взаимопроникновении и 

взаимовлиянии концептуальных областей, стоящих за ними. 

Понимание того, что язык – это средство передачи мысли, 

накопленных знаний как вербального, так и невербального 

характера, привело к изучению способов организации и 

взаимодействия разных типов знаний в различных 

лингвокультурах. 

Понятие «стратегия» достаточно широко трактуется 

современной наукой. Так, в рамках когнитивного подхода Дж. 

Брунера, стратегии рассматриваются как определенный набор 

ментальных операций [2]. В трудах Т. Ван Дейка, 

предложившего когнитивную модель анализа дискурса, 

встречается несколько видов стратегий (стратегии мышления, 

стратегии понимания связного текста, речевые стратегии 

этнических убеждений и пр.) [4] . 

Когнитивные стратегии в процессе перевода – это не 

просто мыслительные операции, осуществляемые учащимся для 

кодификации нового языка, но и способы интерпретации, 
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адаптации полученных знаний в рамках той области, в которой 

осуществляется перевод. Такие стратегии обусловлены 

важностью не только первого этапа «понимания», но и 

последующих этапов. Таким образом, стратегия включает не 

просто набор действий в рамках определенной деятельности с 

целью получения определенного результата, но и способы 

рациональной организации этой деятельности. 

Если взять за основу классическую трехуровневую 

модель перевода (понимание – перевод – порождение нового 

текста), то, с учетом вышесказанного, можно выделить ряд 

стратегий, соотносимых с когнитивными ресурсами учащегося и 

обусловливающих эффективность действий на каждом этапе 

переводческого процесса. 

На уровне понимания происходит восприятие 

иноязычного текста и постижение его смысла на основе поиска 

концептуальных соответствий значений, заложенных в тексте, 

знаниям учащегося. Здесь же возможен процесс антиципации, 

прогнозирующий итоговое развертывание текста на языке 

перевода. Важным на данном этапе является тщательное 

изучение заданного лингвистического контекста с целью 

извлечения информации как языкового, так и 

экстралингвистического плана. В иноязычной методической 

литературе данная стратегия именуется инференцией, что 

значит вывод, заключение на основе представленных фактов, 

деталей. Умелый анализ языкового материала (рассмотрение 

контекстуальных значений, синтагматической структуры), 

внешних сопутствующих характеристик (иллюстрации, 

выделения в тексте) наряду с анализом авторского стиля 

позволит грамотно выстроить последующие этапы перевода. 

Когнитивные стратегии и когнитивные трансформации — это 

система взаимосвязанных когнитивных механизмов. 
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Если говорить о восприятии текста, то следствием 

уровневой модели порождения/восприятия текста является 

попытка создавать иерархии семантических и строевых единиц, 

объединенных общими смыслами (идеями, коммуникативными 

или когнитивными задачами и т. п.). 

Т. ван Дейк рассматривает только одну сторону процесса 

порождения/восприятия текста, а именно — стратегию 

понимания текста. При этом он приходит к выводу о наличии 

двух основных типов коммуникативных стратегий в текстах: 

макростратегий, отвечающих за тематическое обоснование, 

смысловое планирование и композиционное построение текста 

и микростратегий, отвечающих за смысловую цельность и 

семантико-синтаксическую связность текста. Следствием этой 

концепции стали работы по анализу текста как многоаспектного 

когнитивно-коммуникативного образования, сложность 

которого объясняется сложностью поставленных автором задач 

и наличием параллельных стратегий понимания текста, 

сопоставление результатов применения которых становится 

основой смысловой структуры текста [4]. 

Сформировался и иной — информационный — подход к 

изучению порождения/восприятия текста. Действительно, 

целевая основа отдельного высказывания и целого текста 

определяет способ представления информации, который можно 

также отнести к когнитивным стратегиям. Способ 

представления информации как когнитивная стратегия 

текстопорождения обладает особыми чертами, рассмотренными 

в работах И. Р. Гальперина и, в частности, в его 

фундаментальном исследовании, во многом опередившем ход 

развития лингвистической мысли, «Текст как объект 

лингвистического исследования» (первое издание 1981 года) [3].  

В качестве классифицирующего признака он выделяет ценность 
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информации, что позволяет разделить информационно ценные 

тексты (несущие новую концептуальную или эстетическую 

информацию) и информационно-пустые тексты, к которым 

можно отнести, в том числе тексты-повторы, если эти тексты не 

относятся к «сокровищнице человеческой культуры», 

обладающей онтологически непреходящей новизной [3].  

По характеру представления информации И. Р. 

Гальперин различает тексты, реализующие содержательно-

фактуальную информацию, тексты, несущие содержательно-

концептуальную информацию и тексты, транслирующие 

содержательно-подтекстовую информацию [3]. Указанные три 

типа текстов имеют когнитивно-грамматические особенности, в 

частности, характер смысловой предикации, характер отбора 

лексико-грамматических средств и иных языковых способов 

выражения (в частности, синтаксических и логических 

конструкций, интонационного рисунка, фигур и тропов, 

ассоциативных рядов и т. п.). Эти особенности составляют в 

обобщенном виде особую грамматическую категорию — 

категорию информативности, которая обладает важнейшим 

признаком — градуальным (постепенно возрастающим, 

экспонентным) способом выстраивания опорного когнитивно-

грамматического значения грамматической категории 

информативности — значения новизны.  

«Грамматическая категория информативности, пред-

ставляющая собой обязательный признак текста, может 

проявиться в разных формах — от нулевой, когда содержание 

текста не дает ничего нового, а лишь повторяет уже известное, 

до концептуальной, когда для ее выявления необходимо 

подвергнуть текст скрупулезному анализу. Между этими 

полюсами располагаются информации различной степени 

насыщенности (меры новизны)» [3].  
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Градуальная шкала новизны есть один из примеров 

применения градуальной оппозиции для наиболее сложных 

семиотических систем, отношения между компонентами 

которых не могут выражаться в простых терминах 

противопоставлений. В этом случае речь может идти о 

нестрогих противопоставлениях и неопределяемых множествах, 

которые объединены группой неустойчивых (изменчивых) 

признаков. К таким градуально противопоставленным 

множествам относятся выделяемые И. Р. Гальпериным 

когнитивные текстовые стратегии, которые при некотором 

уточнении и соотнесении с культурологическими понятиями 

могут быть сформулированы следующим образом: когнитивная 

стратегия информирования и когнитивно-концептуальная 

стратегия. 

Когнитивная стратегия информирования направлена на 

выделение из информационного потока фактуальной 

информации и обработку ее посредством сличения с 

интенциональными (целевыми) и мотивационными 

(причинными) пресуппозицями языковой личности, знаниевыми 

(фундаментальными) пресуппозициями и образцами текстов 

данного типа, изученными и/или интериоризированными 

языковым сознанием автора. Когнитивная стратегия 

информирования есть стратегия презентации новой фактической 

информации в виде текста, который обязательно 

воспринимается как информативно значимый. 

Когнитивно-концептуальная стратегия обеспечивает 

текстам наибольшую информационную ценность в силу 

ассоциативно-образной наполненности текста (своего рода 

многочисленных «смысловых сгущений», требующих для 

своего построения/прочтения включения логико-смысловых, 

знаниевых и визуально-ассоциативных пресуппозиций языковой 
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личности), большей свободе в конструировании текста и 

применении более широкого набора лексико-грамматических и 

жанрово-стилистических средств. 

В современных литературных текстах определённые 

когнитивные стратегии могут быть использованы на протяжение 

всего текста, а могут сменять друг друга в пределах небольшого 

фрагмента, что придает ему большую смысловую глубину. 
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PROIECTAREA DEMERSURILOR DIDACTICE 

ÎN CONTEXTUL VALORIFICĂRII 

 NOULUI CURRICULUM 

  Ionuț Constantin MANOLE, doctorand 

(România) 

 

Abstract 

      Without paradigms, the reality will remain outside of the 

mental representation. The reality is known to the mental because of 

its transformation in sentences that have a purpose.  

      The cristalisation of the educational ideal in educational 

purposes, is made by specifing the competences that students must 

have at the end of an instruction period. 

     For an efficent formation of general educational 

competences, specific and derivative, it is necessary to be created an 

personalized curricular model, different, by levels of complexity and 

difficulty, thus it can be achieved the “differencied personalities”, 

and offer to those who are studying the possibility to choose without 

doubt the pathways of their own knowledge and formation. 

Keywords: paradigme ale învățării, proiectarea curriculară, 

competențe ale învățării. 

Pentru formarea şi realizarea cât mai eficientă a 

competenţelor educaţionale generale, specifice şi derivate, este 

necesar să se creeze un model curricular personalizat şi diferit, pe 

niveluri de complexitate şi dificultate, astfel încât să se obțină 

„diferenţierea personalităţilor” şi să se ofere posibilitatea celor ce 

învață să aleagă singuri şi fără îndoială traseele propriei cunoaşteri şi 

formări, ţinând cont și de propriul profil cognitiv, de nevoile şi 

dorințele lor educaţionale, de toate mecanismele propriei lor 

personalităţi. 
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Profesorul este un specialist care are o calificare ridicată în 

domeniul educaţiei. El reprezintă un practician care preia noile 

paradigme construite de teoreticienii din domeniu. În continuare vom 

încerca să analizăm cum le aproprie, le înțelege și le folosește în 

demersul său educațional. În domeniul pedagogic, paradigmele sunt 

construite pentru a capta nuanțele realității în plină evoluție. 

Fără paradigme, realitatea ar rămâne în afara reprezentării 

mentale. Realitatea este cunoscută mentalului datorită transformării 

sale în enunțuri care au un sens. Cunoașterea este schițată prin 

teoriile dezvoltate de oameni. 

Etimologic vorbind, conceptul de „curriculum” provine din 

limba latină, de la cuvintele „curriculum” (la singular) şi „curricula” 

(la plural), care desemnau „alergare”, „cursă” sau „drum”. El a fost 

utilizat pentru prima oară în domeniul educaţiei, în a doua jumătate a 

secolului al XVI-lea, în interiorul unor universităţi din Olanda şi 

Scoţia, fiind folosit cu sensul de drum de învăţare şi studiu. 

În accepţiunea modernă, curriculumul este un concept 

integrator, abordat într-o viziune de tip global şi sistemic asupra 

acţiunilor educative, a pieselor acestora şi a interacţiunii care le 

caracterizează.  

     Direcţiile de acţiune ale proiectării curriculare sunt : 

- concentrarea instruirii şi formării pe achiziţii finale ale elevilor; 

- mărirea dimensiunii acţionale în crearea personalităţii elevilor; 

- modelarea clară a ofertei educaţionale a şcolii raportată la 

aptitudinile, aşteptările, interesele elevilor şi aşteptările societăţii. 

Aşadar, în contextul valorificării noului curriculum s-a schițat 

o nouă paradigmă a proiectării demersurilor didactice realizate la 

nivel micro. Ea realizează trecerea de la o succesiune fixă a 

conţinuturilor existente în manualele unice la autentice practici 

didactice reflexive, la demersuri didactice care pot fi personalizate, la 

selectarea şi structurarea conţinuturilor de către profesor (prin 
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păstrarea și adaptarea, completarea sau înlocuirea, omiterea anumitor 

conţinuturi din manualele şcolare). 

Metoda abordării sistematice stătea la baza demersurilor pe 

care le presupunea vechiul sistem; este utilizată prin valorificare şi de 

noul sistem de proiectare didactică. Ea îşi păstrează importanţa și 

valoarea, deoarece este necesar ca profesorul să creeze structurări ale 

întregului curriculum parcurs într-un an şcolar. Referitor la elevi, 

metoda abordării sistematice este foarte importantă, pentru că 

procesul de formare și instruire presupune crearea la elevi a unei 

viziuni sistemice, integrante către realitate. Această viziune se poate 

realiza mult mai uşor prin aflarea unor teme de mare interes şi apoi 

prin structurarea și organizarea conţinuturilor în jurul acestor teme, 

decât prin reprezentarea  unor succesiuni de lecţii şi de conţinuturi. 

Astfel, este justificată apelarea la unităţile de învăţare – structuri 

didactice deschise, cărora le sunt asociate unităţi de conţinuturi 

instructiv-educative mai ample, trasee ce urmează să fie parcurse 

sistematic şi în continuu, în cadrul mai multor secvenţe de instruire. 

Unităţile de învăţare îi oferă profesorului oportunitatea să creeze o 

proiectare didactică flexibilizată şi un demers didactic personalizat, 

iar elevilor le permite crearea şi exersarea de comportamente 

specifice, realizate prin integrarea unora din obiectivele de referinţă. 

Practic, unitatea de învăţare oferă un model de înţelegere a 

procesului didactic din perspectiva strategiei, iar lecţia oferă un mod 

de înţelegere din punctul de vedere al unei reprezentări operative, 

tactice. Trecerea de la unitatea de învăţare la lecţie oferă o 

particularizare funcţională (De ce ?), structurală (Cu ce realizăm ?) şi 

operaţională (Cum realizăm ?) a unităţii de învăţare, conform unor 

scopuri precise. 

Cristalizarea idealului educaţional în scopuri educaţionale şi a 

acestora – în obiective curriculare, obiective-cadru, obiective de 

referinţă şi apoi în obiective operaţionale, se creează prin precizarea 
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şi particularizarea /concretizarea competenţelor (performanţelor) pe 

care educaţii trebuie să le dețină la finalul unei anumite perioade de 

instruire.  

Demersul de derivare pedagogică, făcut de sus în jos, printr-o 

trecere progresivă de la idealul educaţional la obiectivele 

operaţionale, concrete, corespunde designului curricular, respectiv 

procesului de elaborare/construire a curriculumului. 

În general se folosesc două criterii de elaborare şi apreciere a 

operaţionalităţii unui obiectiv, respectiv performanţa (criteriu de tip 

comportamental) şi capacitatea intelectuală (criteriul competenţei), 

criterii care nu trebuie considerate reciproc exclusive, ci 

complementare. Pentru aceasta este necesară crearea unei legături cât 

mai strânse între obiectivele specifice şi cele operaţionale. 

Performanţele sunt corelate cu nivelul de înfăptuire a unei 

sarcini de învăţare; indicatorul cel mai clar al performanţei îl 

reprezintă comportamentul vizibil al celui care se educă. Diferită de 

performanţă, competenţa este împlinită în intervale mai lungi de 

timp.  

Specificarea unei competenţe denotă precizarea capacităţilor 

dorite, care se bazează pe anumite operaţii mentale. În mai multe 

cazuri, se iau ca elemente de referinţă procesele de nivel psihic 

(memorie, imaginaţie, gândire, percepţie) şi operaţiile specifice 

fiecăruia. Avantajul de subliniat al obiectivelor axate pe competenţe 

este că întărește caracterul formativ al sistemului de învăţământ. Un 

posibil dezavantaj al lor ar putea fi diminuarea operaţionalităţii, ceea 

ce ar crea o oarecare ambiguitate şi probleme în proiectare, realizare, 

evaluare şi reglare, pentru activitatea educativă. 

Privite din alt unghi, dobândirea şi modelarea competenţelor 

este un proces continuu şi gradat; de la competenţele specifice se 

ajunge, prin integrare, la competenţe care au un grad de generalitate 

tot mai mare. Este vorba de un demers realizat de jos în sus, care 
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corespunde planului practic-acţional. Astfel, cu fiecare lecţie şi 

activitate didactică, se contribuie, prin formarea competenţelor 

derivate, la atingerea competenţelor educaţionale specifice (corelare 

cu obiectivele de referinţă şi cu cele operaţionale) şi a celor generale 

– psihosociale şi profesionale (corelate cu obiectivele-cadru şi 

curriculare) ale disciplinei studiate într-un an, în ciclul curricular, ale 

celor corespunzătoare tuturor disciplinelor ariei curriculare sau 

întregului ciclu curricular. În mod gradat, se tinde spre atingerea 

competenţelor educaţionale cu grad maxim de generalitate, vizate 

prin desfăşurarea procesului educaţional. Prin structurarea acestora în 

sisteme şi mai cuprinzătoare, se asigură realizarea competenţelor 

transversale, a celor psihosociale şi profesionale vizate şi a 

competenţelor care explicitează modelul proiectiv de personalitate 

conturat de idealul educaţional. 

Este necesar ca în procesul de instruire interactivă să se 

realizeze nu numai dezvoltarea de competenţe disciplinare, dar şi de 

competenţe transversale (transferabile), formulate în termeni de 

achiziţii care pot fi transferate şi nu doar disciplinare. Putem enumera 

câteva exemple de competențe transversale necesare pentru formarea 

şi dezvoltarea elevilor, cum ar fi: a învăţa să creezi ipoteze de 

pornire; a enunța un subiect pentru cercetare; a exprima o 

problematică, o situaţie-problemă; a studia şi trata informaţia; a 

elabora răspunsurile şi a răspunde clar şi precis la întrebările ivite; a 

întocmi un text, un referat sau un produs media; a reuși să înţelegi şi 

să apreciezi trăirile, reacţiile, răspunsurile, opiniile partenerilor de 

lucru; a colabora în grup. 

În concluzie, între obiectivele educaţionale şi competenţele 

educaţionale se creează o interdependenţă funcţională. O competenţă 

care este necesară (dezirabilă), care se doreşte a fi tangibilă în 

interiorul procesului educativ, aduce apariţia unor obiective 

educaţionale. Dacă acestea sunt corect definite, din punct de vedere 
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operaţional, urmărite, atinse şi evaluate, creează, la finalul 

intervalului de instruire, obținerea competenţei educaţionale vizate. 

Pentru formarea şi realizarea cât mai eficientă a 

competenţelor educaţionale generale, specifice şi derivate, este 

necesar să se creeze un model curricular personalizat şi diferit, pe 

niveluri de complexitate şi dificultate, astfel încât să se obțină 

„diferenţierea personalităţilor” şi să se ofere posibilitatea celor ce 

învață să aleagă singuri şi fără îndoială traseele propriei cunoaşteri şi 

formări, ţinând cont și de propriul profil cognitiv, de nevoile şi 

dorințele lor educaţionale, de toate mecanismele propriei lor 

personalităţi. 
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VALORILE COMPETENȚELOR DE COMUNICARE DIN 

PERSPECTIVA CONȚINUTURILOR DE BAZĂ 

                                                                 

Marcela ȘIMANSCHI, doctorandă 

                                                 Viorica CAZAC, doctorandă 

 

Abstract 

  Communication competencies as values, stand for the 

assembly of cognitive, affective, motivational abilities, having as part 

of a whole, attitudes, concepts, values as well as relevant issues 

defined through many approaches, by virtue of assorted perspectives, 

which, along with character features, based on a set of knowledge, 

abilities and other characteristics comes up with necessary  

excellence into the continuous process of university didactic 

activities  which has the target to fulfill the set goals and attain 

excellent results.  

 

       „Competența înțelepciunii este să vorbească și privilegiul 

întelepciunii este să tacă.” 

Oliver Wendell Holmes, Jr. 

Conform Legii lui Murphy: „competența conține semințele 

incompetenței, și anume: competență + competență = competență; 

competență + incompetență = incompetență; incompetență + 

incompetență = incompetență”. „Un gram de imaginație valorează 

cât un kilogram de competență.” 

O valoare aparte o constituie lucrările lexicografice care 

cuprind o parte semnificativă în definirea sensurilor, prin urmare, 

câmpul semantic al noțiunii de competență este definit în felul 

următor:  
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- dicționarul archeus.ro: 

capacitate a cuiva de a se pronunța asupra unui lucru, pe temeiul unei

 cunoașteri adânci a problemei în discuție;  

- dexonline: 

caracter competent; ansamblu de informații teoretice și practice 

(Sursa: NODEX (2002) ) 

- conform site-ului portalhr.ro: 

conceptul de competență este, probabil, unul dintre cele mai difuze 

din istoria teoriilor de dezvoltare organizațională. Toată lumea are 

nevoie de el pentru a explica abordări specifice în training, 

planificare de succesiune, performanță, motivație și, ca atare, 

tendința firească a fost să i se acorde înțelesuri variate. 

- Roland Doron,  profesor emerit la Universitatea Paris V și 

Francoise Parot, conferenţiar la Universitatea Paris V, în dicționarul 

de psihologie definesc competenţa lingvistică drept termen introdus 

de N. Chomsky pentru a desemna capacitatea pe care o are un 

locutor-auditor ideal al unui limbaj dat de a produce şi a înţelege o 

infinitate de fraze corecte gramatical.  

 Competenţa desemnează, de fapt, cultura implicită a limbii, 

adică un sistem interiorizat de reguli, care constituie gramatica 

acestei limbi; astfel definită, competenţa corespunde în parte 

conceptului de „limbă" în lingvistica structurală. De altminteri, acest 

sistem interiorizat răspunde în aceeaşi măsură de intuiţia gramaticală 

a subiecţilor vorbitori, adică de posibilitatea pe care o au subiecţii de  

a interpreta fraze ambigue sau de a emite judecăţi de gramaticalitate 

asupra oricărui enunţ care li se prezintă. Se distinge în general o 

„competenţă universală", constituită din regulile care se regăsesc în 

gramaticile tuturor limbilor, şi o „competenţă particulară", 

constituită din regulile specifice ale unei limbi particulare (v. 

Performanţă). M. Hupet 

http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CAPACITATE
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=a
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CUIVA
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=DE
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=a
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=PRONUN%C5%A2A
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=ASUPRA
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=UN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=LUCRU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=PE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=UN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=UN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CUNOA%C8%98TERE
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=ad%C3%A2nci
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=a
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=PROBLEM%C4%82
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=%C3%8EN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=DISCU%C8%9AIE
https://dexonline.ro/surse
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 David McClelland, psiholog american, este adesea considerat 

părintele noțiunii de competență, care începuse sa fie vehiculată prin 

anii 60.  

 Competenţa reprezintă acea capacitate intelectuală care 

dispune de multiple posibilităţi de transfer, de aplicabilitate în lucrul 

cu diverse conţinuturi. Deosebirea dintre performanţă şi 

competenţă rezidă în faptul că aceasta din urmă poate fi realizată în 

intervale mai lungi de timp. 

 Specificarea competenţelor se referă, de fapt, la delimitarea 

capacităţilor sau a operaţiilor intelectuale de tipul: capacitatea de a 

analiza, a detecta, a selecta date, informaţii, capacitatea de a învăţa, 

de a acţiona sau de a judeca. Fiecare capacitate se bazează pe 

anumite operaţii mentale, luându-se drept referinţă fie procesele 

psihice (percepţie, gândire, memorie, imaginaţie etc.), fie operaţiile 

specifice fiecăruia privite în mod generic.  

 Competenţele necesare în secolul XXI sunt: 

 Competenţe de comunicare – înţelegerea şi realizarea unei 

comunicări verbale eficiente, orale, scrise şi multimedia, într-o 

varietate de forme şi contexte; 

 Capacităţi de colaborare – demonstrarea capacităţilor de lucru în 

echipă şi de conducere; conduită empatică; adaptarea la diverse 

roluri şi responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; 

respectarea altor puncte de vedere; 

 Creativitate şi curiozitate intelectuală – dezvoltarea, 

implementarea şi comunicarea ideilor noi altor persoane; din 

perspective variate; 

 Informaţii şi abilităţi media – accesarea, evaluarea, analizarea, 

administrarea, integrarea şi crearea de informaţii în diverse 

forme; 

 Gândire critică  – exersarea gândirii cu referire la  înţelegerea şi 

realizarea unor alegeri complexe; 
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 Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor – 

capacitatea de a depista, a formula, a analiza şi a rezolva 

probleme. 

 Capacitatea de autoformare – monitorizarea propriilor nevoi de 

înţelegere şi învăţare; localizarea resurselor corespunzătoare; 

transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul [9]. 

Sorin Cristea în lucrarea sa Dicționar enciclopedic de 

pedagogie menționează următoarele: 

1. Definirea competenței din perspectivă pedagogică presupune 

analiza semnificațiilor fundamentale ale conceptului, care sunt de 

natură psihologică; la nivel de concept operațional, competența 

pedagogică reprezintă dimensiunea care definește un set de 

capacități cognitive, afective, acționale (psihomotorii), susținute, 

informațional, prin cunoștințe de bază și, metodologic, prin 

deprinderi, strategii cognitive, atitudini. 

2. Toate aceste competențe, acumulate și susținute pe termen mediu 

și lung, pot fi confirmate pedagogic pe termen scurt ca 

performanțe, concretizate prin dobândirea unor conținuturi 

(cunoștințe, deprinderi, strategii cognitive etc.) proprii unor 

discipline de învățământ. 

3. Conceptul de competență de comunicare în limbi străine 

definește o capacitate lingvistică general-umană care poate fi 

dezvoltată în diferite contexte specifice.  

4. Competența de comunicare în limbi străine definește: a) o 

capacitate specific exprimată prin cunoștințe esențiale care permit 

comunicarea eficientă, orală și scrisă; b) deprinderi de bază și 

aptitudini de învățare care permit exprimarea contextuală 

eficientă; c) lectura și înțelegerea unor texte diferite; d) scrierea 

de texte simple și complexe. Atitudinile cognitive și necognitive 

(afective, motivaționale, caracteriale permit exprimarea unor 

opinii și idei, argumentate verbal și scris, valorificarea 
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cunoștințelor, deprinderilor și aptitudinilor de învățare, integrate 

în strategii cognitive dobândite [1, 467, 472, 473]. 

5.  Prin urmare, competenta didactica este o structura extrem de 

complexă, centrată pe aptitudinea pedagogică (al carei nucleu 

este comunicativitatea formativă) [2] si care „joacă rolul de 

instrument de unificare, codificare si exprimare, sub forma 

comportamentelor educaționale, a totalității datelor personalitații 

celui afiliat la status-ul si rolul de profesor"  
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ABORDĂRI ALE INSTRUIRII STUDENŢILOR ÎN 

DOMENIUL CERAMICII 

 

Mariana  CARP, doctorandă 

(România) 

Abstract 

The article refers to the importance of ceramics as a style of 

decorative arts in the development of student’s professional abilities.  

The author describes the methodological phases of training in 

the field of ceramics, which includes: the knowledge of tools and 

materials, production technologies, elements of style, methods of 

applying the materials, ways and technics of decoration, motifs etc. 

In conclusion there are stated the objectives of didactic 

instruction, the execution of which can bring success in the field of 

ceramics.   

 

 Ceramica este unul dintre cele mai importante genuri ale artei 

decorative, deoarece datorită obiectelor de ceramică putem astăzi să 

analizăm trecutul, să descoperim semnificaţia şi simbolistica 

motivelor decorative aplicate pe diferite vase, a cromaticii specifice,  

să aflăm modul de aplicare și tehnologiile de executare. 

 Ceramica, fiind o ramură a artei plastice, a constituit subiectul 

câtorva studii efectuate de specialiștii autohtoni din domeniu —  

Tudor Stăvilă [3], Olga Plămădeală, Sofia Bobernaga, Irina Lavrente 

[4] ș. a. Informații succinte ce conțin date biografice și imagini ale 

operelor artiștilor ceramişti putem găsi în prospectele de la 

expozițiile organizate periodic şi în cataloagele a trei ediţii (2010, 

2012, 2014)  ale Bienalei Internaţionale de Artă Decorativă [5], care 

se consideră printre cele mai importante evenimente artistice din 

Republica Moldova. O cercetare recentă (2011) consacrată evoluţiei 
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ceramicii contemporane autohtone aparţine Irinei Lavrente [4].  Dar 

studii de cercetare în domeniul pedagogiei artelor, cu referinţe la 

cunoaşterea, dezvoltarea, formarea, aplicarea tehnicilor modelării 

ceramicii în învăţământul artistic superior și la metodologia 

valorificării acestui domeniu,  lipsesc. Or ceramica este știința și arta 

prin care se realizează obiecte din materiale anorganice, nonmetalice 

care devin solide, dure și durabile prin încălzirea la 

temperaturi ridicate a unui amestec de compoziție specială și de 

consistența unui aluat căruia i s-a dat, anterior arderii, o formă de 

obiect util sau decorativ. Prin urmare, mijloacele artistice de 

exprimare în ceramică sunt cele prin care artistul își dezvăluie 

iscusința sa profesională de coordonare compozițională a mijloacelor 

plastice cu cele materiale, prin aplicarea cunoștințelor acumulate 

anterior.  

Spre deosebire de alte genuri ale artei decorative, metodele și 

tehnicile aplicate în ceramică se cer a fi însușite de către studenți cu 

mai multă străduință, prin experiență și efort propriu. Pentru aceasta, 

studentul-ceramist trebuie să le studieze consecutiv, pe etape și 

exersând practic, deoarece ele nu se folosesc separat, ci se aplică în 

complex, după principiul consecutivității, în proces de sintetizare 

multilaterală și succesiv a materialelor aplicate. 

Un rol deosebit în formarea tânărului specialist-ceramist  

revine cunoștințelor ce se referă la:               

 limbajul plastic specific domeniului ceramicii care este alcătuit 

din elemente de morfologie (punct, linie, suprafaţă, relief, formă 

spaţială, formă volumetrică, formă plastică etc.);  

  tehnici, procedee tehnice și elemente de tehnologie a 

materialelor artei (olărit, modelare, turnare, aplatizare, incizie, 

excizie, pigment, glazură, termic etc.); 

 elemente de sintaxă și stilistică (structuri tradiţionale, structuri 

artistice, decor etc.); 
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 noţiuni fundamentale din ceramică;  

 idee, viziune artistică, mesaj artistic, manieră și stil de 

interpretare; 

 destinația materialelor și a instrumentelor de artă utilizate în 

ceramică:  argila, plastilina, ghipsul, eboșoarele de diverse profiluri 

și forme (semirotunde, triunghiulare etc.), roata de olărit, cuptoarele 

de ardere  etc.; 

 modalități de aplicare a materialelor şi ustensilelor. 

Următoarea etapă a instruirii artistice constă în consolidarea 

cunoștințelor teoretice. În opinia T. Hubenco, în cadrul ei „se 

desfășoară procesul de asimilare de către studenți a noţiunilor 

teoretice prin acţiuni practice (exersări), în scopul 

formării/dezvoltării anumitor competenţe în domeniile psihomotor, 

cognitiv și afectiv. Se însușesc diverse aspecte funcţionale ale 

elementelor de limbaj plastic, ale mijloacelor materiale, plastice și 

artistice, ale structurilor compoziţionale etc.” [2,  p. 228]. 

De exemplu, pentru obţinerea diverselor produse ceramice, 

este nevoie de a poseda procedee tehnice de modelare a argilei 

(lutului) care includ mai multe etape: 

 extragerea şi alegerea lutului; 

 pregătirea lutului (fărâmiţare, amestec cu apă, dospire); 

 strecurarea lutului (alegerea de impurităţi), dospirea până la 

obţinerea plasticităţii necesare pentru turnare sau modelare. 

Modelarea vasului (produsului): la roata de olărit  (este o 

metodă mai complicată, constituită din două discuri, unul mic – sus, 

altul mare – jos, unite printr-un ax vertical. Bulgărul de lut este pus 

pe discul mic de sus, iar cel de jos este mişcat de olar cu piciorul. 

Olarul trebuie să aibă îndemânare şi forţă ca să poată crea vasul în 

câteva minute, înainte să înceapă a se usca masa de lut. Uneori durata 

de modelare a vasului la roata olarului este de 40-50 sec. ). 

  prin turnare sau modelare. 
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  După finisare, vasul (produsul)  se usucă la umbră (în lipsa 

curenţilor de aer, câteva zile). Produsele uscate se angobează, se 

acoperă cu o pastă albă sau roşie de humă sau cu o pastă colorată cu 

adaos de pigmenţi diluați cu apă. După angobare, produsele se usucă 

două, trei săptămâni. 

Următoarea etapă constă în decorarea produselor ceramice,  

ce se  execută prin diferite procedee tehnice:  

              - scufundare;  

              - pictare cu pensula, cu cornul; 

              - sgraffito; 

              - angobare; 

              - glazurare. 

    Cele mai răspândite ornamente aplicate în decor sunt: 

 linii drepte, curbe, spiralate, unghiulare, punctate, în formă de 

adâncituri sau prin aplicaţie,  

 figuri zoomorfe,  

 figuri avimorfe,  

 figuri geometrice,  

 figuri vegetale de mare varietate,  

 expresii artistice armonios legate de forma şi funcţia 

obiectelor. 

  În final are loc arderea produselor în cuptoare speciale:              

a. pe lemne; b. electrice; 3. gazificate.  

Astfel, în procesul didactic vor fi realizate următoarele 

obiective: iniţierea de dezbateri pe diverse teme și subiecte plecând 

de la experienţa proprie a studentului; antrenarea abilităţii studentului 

de a rezolva o problemă plastică în lucrarea practică; executarea de 

plăci decorative ornate cu motive inspirate din natură, prin diferite 

tehnici: zgâriere, imprimare, desenare, modelare; exprimarea artistică 

şi creativă a emoţiilor prin aplicarea diverselor metode și tehnici de 
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lucru; evaluarea capacităţii de înţelegere a informaţiei și a problemei 

plastice a studentului. 

  Din cele relatate mai sus putem concluziona că etapele de 

formare a competenţelor specifice artei ceramice sunt 

interdependente, constituind un proces continuu, care prin utilizarea 

strategiilor educaţionale au drept scop dezvoltarea performanţelor 

artistice. Orientarea permanentă a activităților spre performanţe 

calitative duce la rezultate creative. Or, pentru cunoașterea valorii 

artistice investite într-un obiect, e nevoie să înțeleagă și meșteșugul 

care a condus la crearea acestuia. Numai în felul acesta putem păstra 

și continua vechile valori materiale și spirituale ale omenirii. 

Oamenii, dintotdeauna, au simțit nevoia să creeze forme 

tridimensionale plăcute văzului și să le ornamenteze suprafeţele cu 

ideograme constând din desene, culori, reliefuri sau incizii. Se 

urmărea, de fapt, îmbinarea formei  utilitare cu aspectul estetic.  
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MANAGEMENTUL TIMPULUI ŞI PERFORMANŢA 

ACADEMICĂ A STUDENŢILOR 

 

Natalia  MELNIC, doctorandă  

 

Abstract 

The amount of time spent learning is precisely indicator that 

can provide a significant measure of effort and generally usable for 

specific outcomes. In this paper was examined the impact of 

management time on academic performance of students in higher 

institutions in Republic of Moldova. The results showed that their 

prioritization and planning was a strong indication that affected 

academic performance of students in terms of time management. 

Keywords: time, dimension, resource, facets of time, time 

management. 

 

Ce înseamnă managementul timpului? Timpul este o durată 

limitată considerată în raport cu utilizarea care i se dă. Dintotdeauna, 

omul s-a straduit să găsească modalităţi de măsurare a timpului. 

Managementul timpului impune şi el acest lucru, nu numai factorul 

uman şi performanţele organizaţiei. Managementul timpului se 

bazează pe trei piloni: planificarea, organizarea şi controlul timpului 

[3, p. 7] Noțiunea de eficacitate presupune ca, pentru fiecare individ, 

timpul să fie utilizat în mod raţional şi productiv, în conformitate cu 

ritmul personal şi cu resursele de care dispune fiecare, cu scopul de a 
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asigura îndeplinirea unor activităţi precise într-un interval de timp 

dat. 

Deci avem nevoie în mod indispensabil de managementul 

timpului pentru a ne organiza, planifica şi controla viaţa noastră de zi 

cu zi. 

Care este raportul dintre managementul timpului şi 

pedagogie? Timpul are un rol deosebit de important în activitatea din 

sistemul educațional. Direct sau indirect, explicit sau implicit, 

alocarea timpului pe discipline de învăţământ şi pe tipuri de activităţi 

de învăţare a devenit o problemă centrală şi, totodată, cea mai 

controversată în elaborarea planurilor de învăţământ, în reforma 

curriculară. Aria de învăţare necesară devine tot mai extinsă şi 

continuă să crească într-un ritm ce nu mai poate fi susţinut pe cale 

extensivă, prin adăugarea de ore. În aceste condiţii, criza de timp 

devine factorul principal care va impune regândirea concepţiei 

privind proiectarea şi evaluarea programelor de studii [4, p. 53]. 

Timpul consumat pentru învăţare este tocmai indicatorul care 

poate oferi o masură semnificativă, general-utilizabilă a efortului 

depus pentru obţinerea anumitor rezultate.  

Timpul necesar învăţării unei anumite sarcini este cel de care 

are nevoie elevul/studentul pentru a o învăţa şi depinde de următorii 

factori [1, p. 122-123]: 

- aptitudinea de învăţare, care se referă la intervalul de timp 

ce este necesar unui elev/student pentru învăţarea unei sarcini în 

condiţii de instruire optimă. Acest factor depinde de alte variabile: a) 

învăţarea anterioară, relevantă pentru sarcina nouă de învăţare; b) 

anumite trăsături caracteristice (genetice) ale studentului. 

- capacitatea de a înţelege, care la rândul său depinde de 

inteligenţa generală şi de capacitatea verbală. 
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- calitatea instruirii – unul dintre factorii cei mai importanţi:  

este asigurată de profesor, de iscusinţa acestuia de a selecta şi de a 

aplica metode, forme optime de instruire. 

Menţionăm încă o dată importanţa acestei game de 

instrumente şi abordări cu privire la managementul timpului. De 

exemplu, dintre două sau mai multe activităţi care produc rezultate 

echivalente, cea mai eficientă este aceea care implică cel mai redus 

consum de timp. 

- Cum se constituie timpul opţional de învațare? 

- Care sunt factorii ce dimensionează timpul opţional? 

- Ce impune necesitatea acestuia în totalul timpului de 

învăţare? 

Problema majoră nu este, de fapt, aceea a volumului de timp 

consacrat unei anumite activităţi, ci a eficacităţii şi eficienţei acesteia 

în raport cu timpul cheltuit pentru realizarea ei. 

Cheia pentru succesul la studii şi în viaţă este dezvoltarea 

unor aptitudini de organizare a timpului şi de învăţare a unor tehnici 

de stabilire eficientă a obiectivelor [4, p. 23]. 

Majoritatea studenţilor nu reuşesc să înveţe cum să-şi 

organizeze sau să-şi valorifice timpul într-un mod cât mai productiv 

şi renunţă cu uşurinţă atunci când întâmpină dificultăţi. 

De asemenea, lipsa capacității de organizare a propriului timp 

se răsfrânge asupra celorlalte domenii din viaţa studentului. Lipsa 

unei structurări a materialului de învăţat şi realizarea temelor în 

ultimul moment îl împiedică pe student să-şi folosească la maximum 

toate resursele, din cauza crizei de timp. 

Brian Tracy spunea: ,,Cauza tuturor eşecurilor este 

determinată de trecerea la acţiune fără a avea, mai întâi, un plan bine 

stabilit”. Este esenţial să avem obiective bine definite pentru 

îndeplinirea cărora să lucrăm zilnic.  
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Aşa-numitul buget de timp al studentului, şi nu numai al lui, 

este cunoscut în planul vieţii sociale sub forma celor „trei de 8”: opt 

ore de muncă profesională; opt ore de activităţi extraprofesionale şi 

opt ore de muncă, odihnă şi refacere a forţelor umane. Deci 

organizarea odihnei este în corelaţie cu organizarea muncii. Această 

împărţire are un caracter orientativ, ea suportând modificări în 

funcţie de profilul activităţii umane, de vârstă etc. 

La etapa actuală, având un program încărcat, studentului îi 

vine greu să-şi împartă timpul pentru activităţile proprii, familiale şi 

sociale şi întâmpină dificultăţi în atingerea obiectivelor personale. Un 

ajutor în acest sens îi poate oferi profesorul cu tactul său pedagogic, 

cu măiestria sa, care reprezintă dezvoltarea tuturor componentelor 

personalităţii profesorului. 

Profesorii estimează timpul necesar realizării activităţilor 

planificate pentru fiecare unitate de curs/modul. Volumul de muncă, 

exprimat în timp, trebuie să corespundă numărului de credite 

disponibil pentru fiecare unitate de curs. Profesorii trebuie să 

elaboreze strategii corespunzătoare pentru a utiliza timpul studenţilor 

cu maximă eficienţă [5, p. 7].  

Reuşita academică pare să crească atunci când abilităţile de 

gestionare a timpului sunt bine dezvoltate. Capacitatea elevilor de a 

gestiona timpul devine o componentă esenţială pentru succesul 

academic. Gestionarea corespunzătoare a timpului devine importantă 

în educaţie în special, la niveluri mai ridicate, deoarece sugerează, 

printre alţi factori, forţa de muncă care poate fi disponibilă în viaţa 

unei naţiuni. 

De multe ori, studenţii nu simt nevoia de a pune lucrurile în 

ordinea importanţei. Unele probleme observate în anumite activităţi 

academice ale studenţilor sunt determinate în mare măsură de 

gestionarea timpului. Acest lucru îl avem în cazul în care studenţii nu 

reuşesc să realizeze obiectivele în mod corespunzător şi la timpul lor. 
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De exemplu, aceştia nu trebuie să întarzie când vin la şcoală. Dar mai 

există şi întârzieri în planificarea activităţilor academice, se amână 

termenul de susţinere a sesiunii de evaluare şi examene. Această 

problemă de gestionare incorectă a timpului se observă şi la orele de 

curs, prin convorbiri de lungă durată la telefon, jocuri pe reţele de 

socializare şi deranjul pe care îl fac unii colegi, amici, prieteni. (În 

acest context, s-a efectuat un sondaj în două instituţii superioare de 

învăţămînt.) 

Scopul acestui studiu este de a afla influenţa gestionării  

timpului asupra reuşitei academice a studenţilor, folosind variabile 

cum ar fi: planificarea, amânarea, prioritizarea şi de a determina 

modul în care au fost folosite. 

Pentru această cercetare, ne-am propus să căutăm răspuns la 

câteva întrebări: 

1. Există vreo legătură între managementul timpului şi 

performanţa academică a studentului? 

2. Există vreo legătură între amânarea unor activități şi 

performanţa academică? 

3. Există vreo relaţie între prioritizare şi reuşita academică a 

studenţilor?   

În urma discuţiilor, studiul a demonstrat ca există o relaţie 

semnificativă între managementul timpului şi reuşita academică a 

studenţilor. Ea demonstrează că studenţii au nevoie abilități de 

utilizare corectă a timpului pentru ca acesta să fie folosit eficient. 

Toate activităţile pe care trebuie să le desfășoare studenţii se fac într-

o anumită perioadă, prin urmare, problema gestionării timpului nu 

poate fi separată de realizările academice. 

Implicit în acest sens este faptul că problema managementului 

adecvat al timpului nu este specifică numai studenţilor/elevilor, ci şi 

profesorilor care sunt un exemplu pentru ei. Acest studiu a stabilit că 

studenţii ar trebui să folosească timpul lor cu înţelepciune şi să-l 
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cheltuie judicios pentru îmbunătăţirea performanţelor academice 

personale. 

De asemenea, studiul a arătat că există o dependență directă 

între timpul folosit pentru diverse activităţi de socializare şi 

performanţa academică. Acest lucru demonstrează că studenţii au 

nevoie de a reglementa sau de a reduce durata de timp petrecut în 

distracții, la diferite petreceri, stând în chat, telefonând sau navigând, 

deoarece toate acestea au un impact negativ grav asupra reuşitei. Cei 

mai mulţi studenţi își folosesc timpul pentru a socializa, prin urmare, 

le sunt afectate activităţile educaţionale. 

Studiul a arătat, de asemenea, că există o relaţie semnificativă 

între amânare şi reuşita academică. Aceasta ilustrează clar faptul că 

studenţii trebuie să se abţină de la amânarea regulată a activităților, 

evenimentelor sau sarcinilor care le pot face mai dificilă studierea, și 

le poate afecta performanţa. Aceasta se întâmplă, de obicei, din cauza 

că unii studenţi nu respectă termenul de realizare a unor activităţi 

academice, neţinând cont de anumite probleme care pot surveni 

brusc. Prin urmare, acest studiu a evidenţiat faptul că studenţii ar 

trebui să reducă la maximum amânările. 

Lipsa unui management adecvat al timpului din partea 

elevilor/studenților are efecte nefaste asupra anumitor activităţi 

academice, în special în ceea ce privește reluarea pentru noul 

semestru sau sesiune, înregistrarea de cursuri, participarea la cursuri, 

lectura pentru testare şi pregătirea pentru examinare. 

Cât de bine/corect știe sudentul/elevul să folosească timpul 

instituţionalizat penrtu învăţare? Aici se are în vedere atât activitatea 

colectivă (lecţii, cursuri, laboratoare), cât și activitatea individuală 

(teme pentru acasă, compuneri, lucrări, referate). 

Investigaţiile efectuate în învăţământul superior, puţine la 

număr, permit de a vorbi despre un model orientativ al distribuirii 
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bugetului de timp al studenţilor (cu durata de 24 ore), ca medie 

statistică săptămânală astfel [5, p. 11]: 

- 6 ore de activităţi didactice obligatorii, conform orarului 

(ciclul I, licenţă);  

- 4-5 ore pentru lucrul individual (pregătirea activităţilor 

didactice, a temelor pentru acasă); 

- 3-4 ore de odihnă activă (scurte plimbări, activităţi cultural – 

artistice, sportive etc.); 

- 2-3 ore pentru rezolvarea problemelor de menaj (masa, 

deplasarea etc.)  

- 7-8 ore de somn. 

Desigur, acesta este un model, în realitate urmat de multe 

abateri. În acest context putem vorbi şi despre timpul liber, timpul de 

odihnă al studentului: zilnic, săptămânal, semestrial, anual.  

Azi, când se vorbeşte insistent despre o reformă a educaţiei, 

dimensiunea aceasta a timpului poate constitui un reper pentru 

realizarea unui învăţământ de calitate, în corespundere cu cerinţele 

prezentului, dar mai ales cu cele ale viitorului prin prisma trecutului. 

Anume din aceste considerente, abordarea timpului în ştiinţa 

pedagogică devine un factor de clarificare. „Credem că alături de 

proiectarea unor tehnici eficiente trebuie aplicat şi un management 

eficient al timpului. ” [2, p. 17] 
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Abstract 

 Creating an optional innovative school is an attempt to 

solve contradictions between the continuing growth of requirements 

to the quality of education: pupils / students / adult and conditions of 

teaching / learning / evaluating proposed in the comprehensive 

program. Through a sociological survey, in which 100 students of 

the University Academy of Sciences were involved, was established 

an increasing interest towards possesing modern languages and a 

well determined desire to learn more languages,  to acquire the 

second specialty, with a qualification ( the translator of a foreign 

language to another), which will help students in professional field. 

 Keywords: innovative teaching, parallel, translator from a 

foreign language into another, polilingvizm, multilingual survey, 

optional. 

 Cuvinte-cheie: inovativ, predarea în paralel, translator dintr-

o limbă străină în alta, polilingvizm, poliglot, sondaj, opțional. 
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      În Comunicarea Comisiei Europene cu privire la  

îmbunătăţirea calităţii formării cadrelor didactice [4], este 

menționat că statele membre ale UE consideră că este necesar de a 

menţine şi a ameliora calitatea educaţiei şi de a încuraja inovarea; toţi 

sunt conştienţi de rolul dinamic pe care îl are flexibilitatea sistemului 

educațional în satisfacerea doleanței studenților de a deveni poligloți. 

Comisia Europeană a reunit iniţiativele sale privind educaţia şi 

formarea sub o singură umbrelă, în Programul de învăţare pe tot 

parcursul vieţii. Acesta are patru subprograme: 

- Comenius (pentru învăţământul preuniversitar); 

- Erasmus (pentru învăţământul superior); 

- Leonardo da Vinci (pentru educaţie şi formare profesională);  

- Grundtvig (pentru educaţia adulţilor).  

Prin intermediul acestor programe, Comisia Europeană 

promovează multilingvismul și învățarea limbilor având, ca 

principale, obiectivele: 

1) să încurajeze dialogul intercultural și incluziunea socială; 

2) să-i ajute pe cetățeni să-și dezvolte sentimentul apartenenței la 

UE; 

3) să creeze oportunități pentru tinerii care doresc să studieze și să 

lucreze în străinătate; 

4) să faciliteze accesul la piețe noi pentru întreprinderile care 

colaborează la nivel internațional. 

De asemenea, oferă persoanelor de orice vârstă oportunităţi de a 

studia oriunde în Europa. 

În prezenta lucrare am încercat să determinăm opinia tinerilor 

din Republica Moldova, care studiază diferite specialități, despre 

introducerea celei de a doua specialități – cea de traducator dintr-o 

limbă străină în alta: engleză-germană, engleză-franceză, în domeniul 

ecologiei.  
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În acest scop, s-au efectuat cercetări prin metoda sondajului 

sociologic asupra problemei date.  Eșantionul l-au constituit studenții 

Universității Academiei de Științe a Moldovei (100 persoane cu 

vârsta cuprinsă între 19 și 22 de ani), de la facultățile: Științe Exacte, 

Științe ale Naturii și Științe Socioumaniste. 

Scopul cercetării este acumularea datelor necesare pentru 

elaborarea strategiei de implementare a specialității a doua cu statut 

experimental (în continuare Proiect).  

Obiectivele cercetării:  

- analiza dorinței studenților de a studia limbile străine; 

- evaluarea receptivității studenților de a participa la un curs 

experimental; 

- alegerea „formatului” procesului de studii. 

Analiza rezultatelor obținute a pus în relief următoarele 

opinii:  

a)  Majoritatea (82%) studenților au un interes sporit față de limbile 

moderne – doresc să învețe mai multe  limbi străine (Figura1): 

                                                Figura1 
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b) Doresc să cunoască mai mult de două limbi străine, să obțină 

diplome de traducător dintr-o limbă străină în alta, care le va ajuta în 

cariera profesională (Figura2), vectorul viitorului profesional fiind 

legat de Europa (predomină limba germană). 
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                                         Figura 2 

c) Sunt deschiși pentru colaborare: 80% (Figura 3) de lucrari 

sunt semnate, numele este scris clar. Mai mult de 70% de respondenți 

au răspuns la toate întrebările.  

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                               Figura 3  
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d) Sunt bine determinați în atingerea scopului: 67% (Figura 4) 

sunt ambițioși, au principalele valori centrate pe muncă, cu respect 

față de sine și față de munca profesorului; au valorile direcționate 

spre acumularea cunoștințelor, sunt pregătiți de a însuși specialitatea 

experimentală sus-numită, sunt conștienți că învățarea limbilor 

străine necesită mult timp, au părerea  proprie referitor la modul de a 

învăța. (Li s-a pus întrebarea Sunteți ambițios?) 

          

                                           Figura 4  

e) Aproape 25% dintre respondenți nu răspund scurt la întrebări, dar 

aleg să-și expună părerea proprie asupra problemei, ca persoane care 

se văd participanți activi al procesului de învățare/predare. Din 

variantele propuse au ales procesul de lungă durată. Mai mult de 

50% dintre respondenți se gândesc la cursul opțional ca la un proces 

organizat  pe parcursul a 24 luni.  

 Cu condiția că, pentru fiecare opțiune de durată a cursului a 

fost prezentată lista disciplinelor, putem afirma că decizia a fost luată 

conștient (în mai multe răspunsuri a fost subliniată nu doar durata 

cursului, dar și disciplinele; 20 respondenți, în caracterizarea 
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procesului de studii, au menționat „greu, dar interesant”, „greu, 

interesant, dar necesită eforturi”, „merită”, „muncă asiduă”, „munca 

și disciplina”, „o provocare pentru mine”. (Figura 5).  

 Constatăm, astfel, că respondenții sunt un auditoriu pregătit a 

face față cursului experimental opțional de lungă durată. 
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                                            Fig. 5 

 

f)  Majoritatea ( 62 %)  respondenților în familie au vorbit în mai 

mult de o limbă. Cu condiția că mediul bilingv predomină, și „a 

apărut” în copilărie, potențialul de a studia limbile străine în paralel, 

în modul intensiv, e realizabil. Din acei care doresc să cunoască 3-4 

limbi străine pe viitor, 54 au acceptat să participe în Proiect.  Nu 

acceptă participarea în proiect două persoane, care doresc să 

cunoască  1-2 limbi străine. 

g) Faptul că majoritatea acceptă să studieze limba finlandeză (fig. 6) 

fără aplicarea nemijlocită a cunoștințelor în practică, pentru a obține 

un beneficiu financiar, vorbește  despre lipsa necesității de a depune 

un efort pentru a face publicitate la tema dată.  
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h) Respondenții doresc să obțină un certificat de translator dintr-o 

limbă străină în alta: 66% au scris că au nevoie de el (fig.7). 
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                                              Figura 7 

i) Tinerii, fiind sceptici față de posibilitățile actuale de a se 

dezvolta în țară, rămân optimiști față de viitorul lor, se gândesc la o 

carieră în străinătate, dar nu „la negru”. Obținerea unui cerificat este 

pentru ei ceva ce le va ajuta în planificarea și realizarea carierei. Cu 

toate că mulți nu au studiat limba engleza  „până la capăt” (adică nu 

comunică oral și scris în limba engleză), înțeleg că, pentru „a fi 

solicitat” în plan profesional, e puțin de a poseda doar o limbă 

străină. 38 de respondenți doresc să cunoască în viitor patru limbi 

străine și, fiind ambițioși (fig. 4), consideră că au potențialul necesar 

pentru a atinge scopul stabilit. Doar patru persoane și-au pus ca scop 

de a cunoaște doar o  limbă străina. Ceea ce cu 10 ani în urmă părea 

să fie inovativ, astăzi se formează definitiv ca dorința societății. 

j)  Respondenții judecă creativ. Termenul „auz lingvistic” a fost 

inventat de autorul sondajului și informația nu a putut fi găsită în 
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vreo sursă. Mai mult de 40 de respiondenți au dat răspuns absolut 

corect și deplin la întrebarea dată. Majoritatea respondenților au un 

gust rafinat (dacă se poate de spus așa) față  de procesul de studii, 

ceea ce înseamnă că ei sunt gata de a accepta metode inovative de 

însușire a materiei.  

k) Sondajul a pus și unele semne de întrebare. Nu este clar de 

ce, în cazul când majoritatea acceptă necesitatea cunoașterii limbilor 

străine și înțeleg că au nevoie de certificatul de studii, unii merg la 

studii, iar alții nu? (30% și 50%). Chiar și unii respondenții care au 

dat cele mai bune răspunsuri nu acceptă studiile (fig. 3). Aceste cifre 

necesită o analiză aparte.  

Concluzii: 

 Studenții sunt deschiși spre o colaborare fructuoasă cu 

profesorii în domeniul Proiectului. Familia pune baza valorilor 

înalt spirituale, în ciuda faptului că societatea în întregime nu este 

capabilă să „protejeze” lucrurile numite mai sus. 

 În condițiile când mai mult de 97% dintre respondenți își pun 

ca scop să devină poligloți, sistemul educațional nu este capabil să 

răspundă acestor doleanțe. 

 Am decis să începem realizarea Proiectului cu cadrele 

didactice. Este formată și a început să funcționeze grupa 

experimentală din care fac parte profesori din Colegiul de 

Ecologie. Planul de studii prevede pentru ei însușirea în patru 

semestre a specialității de traducător englez/german ori 

englez/francez, cu specializarea în domeniul ecologiei. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В КОМПОЗИЦИИ ИНТЕРЬЕРА 

ОТТЕНКОВ ГОЛУБОГО ЦВЕТА НА ЧЕЛОВЕКА 

 

Наталья ВАВИЛИНА, doctorandă 

 

Abstract 

 The color is one of the main components of our life that 

determines our spiritual balance. If the colors are chosen correctly, 
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they can influence positively on our senses, regulate our state and 

mood. Have you ever wondered what colors surround you in 

everyday life, and what colors has nature offered you? Let's see, 

what could be more acceptable for the surrounding interior than the 

colors that we see going into the field, forest, leaving on vacation to 

the seaside or to the mountains. One of the more common colors in 

nature is probably blue color, especially the bright blue shades. It is 

the sky, what could be better and more varied. Blue color creates a 

sense of lightness and freshness, so in the room with a predominance 

of the color it is easier to breathe. 

            Ключевые слова: композиция, интерьер, гармония, цвет, 

равновесие, синий, голубой, оттенок. 

 

           Цвет – одна из основных составляющих нашей жизни, 

определяющая наше душевное равновесие. „Сам по себе 

феномен цвета непрост: в нем содержатся и объективное начало 

– свет, и субъективное – зрение. Только свет рождает цветовое  

богатство окружающего нас мира.” [2, с.19] Цвет воздействует 

на физиологию человека и вызывает возникновение различных 

ассоциативных сравнений и ощущений. Если цвета подобраны 

правильно, то они могут влиять благотворно на наши чувства, 

регулировать наше состояние и настроение. Вы когда-нибудь 

задумывались, какие цвета вас окружают в повседневной 

жизни, и какими цветами нас одарила природа? Давайте 

подумаем, что может быть более приемлемым для окружающей 

нас интерьерной среды, чем цвета, которые мы видим, выходя в 

поле, лес, выезжая на отдых на море или в горы. Одним из 

цветов, наверное, более распространенных в природе, является 

синий цвет, особенно, его светлые, голубые оттенки. Это небо, 

что может быть прекраснее и разнообразнее.  

             С точки зрения физиологического влияния на человека,  
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„Голубой – успокаивающий. Снижает мускульное напряжение и 

кровяное давление, стабилизирует пульс и замедляет ритм 

дыхания. Синий – успокаивающее действие переходит в 

угнетающее. Способствует затормаживанию функций 

физиологических систем человека.” [2, с. 19]  

              Голубой цвет создает ощущение легкости и свежести, 

поэтому в помещении с преобладанием этого цвета легче 

дышится. „В земной атмосфере синий цвет разлит, начиная от 

светлейшей небесной лазури до глубочайшей синей черноты 

ночного неба. Синий привлекает нас трепетностью веры в 

бесконечную духовность. Для нас синий цвет — символ веры, 

как для китайцев он — символ бессмертия. ” [3, с. 88] 

              Но прежде, чем применить все эти чудесные оттенки в 

нашем интерьере, надо запомнить несколько правил, которые 

помогут нам ими воспользоваться. Для начала необходимо 

обозначить, как мы определяем цвет. „В привычной жизни мы 

рассматриваем цвет как свойство материалов. Спелый помидор 

– красный, стекло винной бутылки – зелёное, сера – жёлтая, снег 

– белый, а шарф Мэри – синий”. [1, с. 16]  

 1. Соотношение цвета и его количества в интерьере: чем темнее 

оттенок синего цвета, тем меньше его должно быть в вашем 

интерьере, особенно это касается спальных и детских комнат. 

Светлые, воздушные, в прямом смысле этого слова, оттенки 

голубого цвета приносят нам успокоение и энергию, от них 

никогда не устанешь. Для интерьера их могут использовать те 

люди, которые хотят жить в гармонии с окружающим миром. 

Что нельзя сказать о темных оттенках голубого и синего цвета. 

Посмотрим, как выглядит грозовое небо – здесь все оттенки от 

темно синего чистого цвета – до грязного сине-серого. Все эти 

цвета вызывают у нас раздражение и беспокойство. Синий цвет 

может быть очень глубоким, бездонным, он завлекает в свою 
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глубину, одурманивает. Он может расположить к серьезному 

размышлению, призывает к нахождению смысла жизни. В то же 

время наличие цвета в больших количествах приводит к 

меланхолическому состоянию, может вызывать слабость. 

Исходя из этого, конечно нужно быть аккуратным при выборе 

цвета для жилья. 

2. Коррекция размера помещений за счет применения синих и 

голубых оттенков: oбязательно при выборе цветового решения 

учитывать размер помещения и цели, которых мы хотим 

добиться при помощи цвета. Все светлые и более теплые 

оттенки голубого цвета визуально расширяют пространство 

(особенно в сочетании с белым цветом), все более холодные и 

темные оттенки – уменьшают, как-бы ограничивают 

пространство. В данном случае не особенно важно, что это 

будет потолок, стены либо полы – все эти плоскости подвластны 

этому правилу.  

3. Применение цвета с учетом ориентации помещений по 

сторонам света: также очень важно при выборе цвета 

помещения и его аксессуаров учитывать ориентацию по 

сторонам света. Мы не должны забывать, что синий цвет не 

только успокаивает, но и обладает освежающим эффектом, то– 

есть создает ощущение прохлады. Исходя из этого, логично 

применение голубых и синих оттенков в помещениях, светлых, 

ориентированных на южную сторону. И не рекомендуется 

применять все эти оттенки в комнатах направленных на восток и 

запад. Применение голубых оттенков в ванной комнате не 

опирается на это правило, если конечно ванная комната не 

имеет окон. Ванная комната сама по себе подразумевает 

наличие воды и, поэтому, присутствие в ней голубого цвета 

никак не противоречит правилам.           
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 4. С какими цветами лучше всего сочетать синие и голубые 

оттенки цвета? Первый и, пожалуй, самый беспроигрышный 

вариант сочетания, это сочетание с белым цветом. Здесь тяжело 

ошибиться с оттенками и пропорциями. Особенно часто это 

сочетание используется в приморской зоне. Очень эффектное 

сочетание всех оттенков голубого и синего цветов с желтым. 

Синий цвет с желтым цветом – сочетание радости и счастья. 

Импульсивное сочетание цветов. Такое сочетание могут 

применять люди креативные, не боящиеся экспериментировать.  

Третий цвет при таком сочетании лучше выбирать из 

нейтральных цветов – например, белый или серый. Главное при 

использовании таких цветов почувствовать ту самую 

необходимую пропорцию, а лучше обратиться к профессионалу. 

Еще одно не менее эффектное и импульсивное сочетание всех 

оттенков голубого и синего цветов с оранжевым. Синий цвет с 

оранжевым цветом – сочетание, ассоциирующееся с солнцем и 

морем. Очень провокационное сочетание цветов, подойдет 

только очень энергичным людям со стойкой психикой. Может 

применяться в детской комнате, только если ребенок обладает 

усидчивостью и спокойным характером. Для гипер-энергичных 

детей может использоваться только в случае, если используемые 

цвета очень высветленные, разбелённые. Еще одно  близкое к 

природе сочетание цветов – сочетание голубого и зеленого 

цвета. Небо – трава. Что может быть более близко человеку? 

Эти цвета близки и в цветовом круге. Можно разбавить 

интерьер еще третьим – белым либо бежевым цветом. 

Сочетание их в интерьере очень естественно и благоприятно 

воздействует на психику человека. Может использоваться в 

любом помещении. 

            Немного наивным и девичьим можно назвать сочетание 

голубого и розового цвета в интерьере. Сочетание для 
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романтических натур. Такой интерьер предназначен для очень 

женственных, инфантильных особ либо для комнаты маленькой 

девочки. Обычно употребляется только в светлых тонах. 

Очень приятно глазу сочетание голубого цвета с 

различными бежевыми и коричневыми оттенками. Бежевый и 

коричневый цвет, в отличие от белого приглушают 

интенсивность голубого цвета и придают интерьеру некую 

успокоенность. Голубой цвет очень гармонично сочетается и со 

всеми оттенками серого цвета. Это практически парные 

сочетания. Их можно так же разбавить бежевыми либо белыми 

оттенкам. Если вам нужно в интерьере добиться ощущения 

роскоши сочетайте голубые оттенки с золотом или серебром. 

           Рассмотрев все перечисленные варианты сочетания в 

интерьере голубых и синих оттенков цвета можно утверждать, 

что в любом случае, „Независимо от взаиморасположения 

цветов, для создания цветовой гармонии большое значение 

имеет их количественное соотношение, степень чистоты и 

светлоты цвета.” [2, с. 28]. Характер и воздействие голубого 

цвета в интерьере определяется, как и характер любого другого 

цвета, его расположением по отношению к сопутствующим ему 

цветам. Выбранный основной, акцентный цвет не может быть 

одинок, он всегда воспринимается в окружении других цветов. 

Для общего решения цветовой композиции имеет значение 

выбор цветов, их отношение друг к другу, их место и 

направление в пределах данной композиции, конфигурация 

форм, симультанные связи, размеры цветовых площадей и 

контрастные отношения в целом.           

„Одной из самых существенных задач композиции 

является обеспечение равновесия цветовых масс.” [3, с. 91] 

Грамотная, гармоничная композиция интерьера это наглядное 

подтверждение этого правила. Гармония – это и есть равновесие 
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во всем, начиная с цветового и заканчивая психологическим 

восприятием окружающей нас действительность.    
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR DE 

COMUNICARE LA ELEVII CU DIZABILITĂŢI DE 
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Nina CHIRTOACĂ, doctorandă 

 

Abstract 

 Communication is presented as a specific category of human 

activity, that has the lead role in the development and perpetuation 

of relations between people in different environments and purposes. 

Although communicating in different periods of life has its specific 

properties, however this type of human activity can be easily 

distinguished from other types because it has unique features, 

including universality and unlimited evolution potential. 

Cuvinte-cheie: comunicare, competenţe, familie, dizabilităţi 

de intelect. 
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Comunicarea joacă un rol de importanţă majoră în viaţa 

fiecărei persoane. Este mijlocul prin care individul se integrează în 

comunitate. 

Pentru un copil cu dizabilităţi, cel mai important lucru este să 

se știe că el nu are nevoie de milă, ci de înţelegere, răbdare şi 

dragoste. Mai mult decât orice, acest copil are nevoie de limbaj. Fără 

limbaj gândirea este limitată şi comunicarea – foarte dificilă. 

Accentuarea importanţei unei reflecţii referitoare la cadrele 

pedagogice presupune o sumă de întrebări referitoare la procesele de 

comunicare. Comunicarea a fost şi este obiectul a numeroase lucrări 

tocmai pentru a determina parametrii ei cei mai activi în dezvoltarea 

cunoştinţelor şcolare şi în general a competenţelor cognitive.  

Plecând de la analiza protocolurilor de schimb verbal părinţi-

copii (culese acasă sau la şcoală), s-a putut remarca faptul că, în 

cazul unor mesaje ambigue, mai dificil de înțeles, adulţii caută în 

mod spontan să rezolve dificultatea apărută. Atunci când copilul 

vorbeşte, adultul ghiceşte sau pune o întrebare pentru a obţine 

informaţia lipsă. În cazul în care adultul este locutor, el se va strădui 

să reformuleze enunţurile până când va atinge nivelul necesar de 

înţelegere a mesajului de către copil. Eficiente pentru rezolvarea 

imediată a problemei, aceste strategii sunt totuşi puţin educative în 

sensul că nu permit copilului să conştientizeze problema de 

comunicare. În unele cercetări, se studiază strategiile aplicate de 

părinţi pentru a-i ajuta pe copii atunci când aceştia se confruntă cu o 

problemă de comunicare. Copiii sunt puşi într-o situaţie în care 

trebuie să descrie anumite obiecte unui auditor, furnizându-i poziţiile 

exacte astfel încât acesta, pe baza indicaţiilor oferite de către copil, să 

poată plasa în spatele unui ecran obiecte identice la locul lor. Părinţii 

asistă la experiment şi pot interveni dacă doresc. Ajutorul părinţilor 

se arată fără efect asupra abilităţii comunicative a copiilor (măsurată 
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înainte şi după experiment), comparată cu abilitatea copiilor într-un 

grup de control (în care părinţii sunt absenţi). Studierea strategiilor 

părinţilor arată că ei nu sunt conştienţi de exigenţele comunicării şi 

pune în evidenţă doar preocuparea de a orienta comportamentul 

imediat al copilului, pentru a-l face să reuşească. 

Acest tip de conduite parentale pune cu atât mai multe 

probleme, cu cât s-a putut observa, şi în alte cercetări, că mamele 

care spun copiilor că nu înţeleg, că nu îşi dau seama despre ce 

vorbesc, favorizează la aceştia înţelegerea rolului ambiguităţii în 

interacţiunea comunicativă. Invers, copiii, mamele cărora „ghicesc”, 

sunt mai puţin avansaţi în înţelegerea ambiguităţii informaţiei. 

Se pare că adesea copiii au o reprezentare eronată a 

procesului de comunicare. Prin urmare, strategiile de intervenţie ale 

adulţilor, bazate pe comportamente ce vizează ajutarea copilului, 

ghicind despre ce vorbeşte, nu pot decât să favorizeze menţinerea 

unei asemenea reprezentări. Cunoaşterea modalităţilor de comunicare 

ar trebui, din acest punct de vedere, să se dovedească de o mare 

utilitate pentru a evita, mai ales în situaţiile şcolare, numeroase 

neînţelegeri cu consecinţe uneori hotărâtoare. Într-adevăr, o 

reprezentare eronată a procesului de comunicare îl face pe copil să se 

comporte ca şi cum ar înţelege ceea ce i se spune. Astfel, nu trebuie 

să ne uimească eşecul celui care spune totuşi cu bună credinţă că a 

înţeles mesajul. Este deci important să cunoaştem, ca pedagogi, căile 

prin care se dezvoltă procesul de comunicare şi de stăpânire a 

interacţiunilor comunicative. Realizând locul pe care îl ocupă 

comunicarea în universul pedagogic, folosirea de către adult a unor 

strategii de interacţiune verbală mai bine documentate garantează o 

mai bună eficacitate educativă. 

Comunicarea se prezintă ca o categorie specifică a activităţii 

umane, căreia îi revine rolul principal în stabilirea, dezvoltarea şi 

perpetuarea relaţiilor dintre persoane în diverse medii şi scopuri. 
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Deşi în diferite perioade ale vieţii comunicarea îşi are proprietăţile 

sale specifice, totuşi acest tip de activitate umană poate fi diferenţiat 

cu uşurinţă de alte tipuri, deoarece posedă caracteristici unice, printre 

care universalitatea şi potenţialul nelimitat de evoluţie. 

La vârsta copilăriei, dezvoltarea psihică se află în faze 

incipiente, de aceea, la această etapă, comunicarea se suprapune în 

mod firesc pe alte tipuri de activităţi, precum jocul. De aici şi 

importanţa valorificării, în deplină măsură, a potenţialului ludic al 

copilului pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor de 

comunicare productivă, corectă, stimulativă la următoarele etape. 

Deşi în literatura de specialitate rolul jocului în formarea la copii a 

competenţelor de comunicare este abordat sub diferite aspecte, totuşi, 

nu a fost elucidat, lăsând loc pentru continuarea cercetărilor 

ştiinţifice şi experimentale.  

Abordarea acestui aspect al comunicării se regăseşte într-un 

şir de lucrări ştiinţifice, semnate de А. N. Leontiev, А.V. Zaporojeţ, 

D. B. Elkonin ş.a., în care activitatea comunicativă este analizată în 

contextul teoriei activităţii prin disocierea componentelor sale 

structurale. 

L. S. Vîgotski, încă la începutul secolului al XX-lea, a 

demonstrat şi a explicat rolul decisiv al comunicării în dezvoltarea 

psihicului uman, calitatea acesteia de condiţie fundamentală pentru 

evoluţia ascendentă a personalităţii umane. El a formulat legea 

genetică a dezvoltării culturale care, ulterior, a stat la originile a 

numeroase studii în domeniul psihologiei infantile. În acest context, 

au fost elaborate studii complete referitoare la impactul comunicării 

asupra dezvoltării limbajului, în special la copii [М. Lisina, Е. 

Smirnova, Е. Кravţova], a conştiinţei de sine [М. Lisina, I. Racu,    

A. Silvestru ş.a.], a statutului psihosocial al persoanei [М. Lisina,    

R. Tereşciuc, R. Smirnova, L. Galiguzova, S. Мeşcereakova ş. a.]. 

Au fost elaborate lucrări teoretico-experimentale, dedicate 
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studierii complexe a vorbirii copiilor cu dizabilităţi de intelect, 

elaborării recomandărilor pentru compensarea dereglărilor de vorbire 

ce se atestă la copiii din categoria respectivă. Însă trebuie să 

menţionăm că lipsesc cercetările cu privire la dezvoltarea la aceşti 

copii a competenţelor de comunicare, de coordonare a componentei 

verbale la nivel discursiv. Astfel, se impune, ca fiind de stringentă 

actualitate, problema studierii comunicării la această categorie de 

copii, abordarea tulburărilor de dezvoltare a acestora de pe poziţii 

comunicativ-pragmatice. 

La stabilirea conţinuturilor cercetării ne-am condus de 

recomandările M. I. Lisina, E. O. Smirnova  referitoare la modul de 

diagnosticare a principalei forme de comunicare a copiilor cu adulţii 

şi de depistare a particularităţilor vorbirii copiilor cu adulţii şi 

semenii, precum şi de recomandările A. G. Аruşanova referitoare la 

evaluarea nivelului de formare la copii a comunicării dialogate cu 

semenii. 
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EVALUAREA, FACTOR ESENŢIAL ÎN PROCESUL DE 

ÎNVĂŢARE A LIMBII FRANCEZE 

 

Ninela BIVOL, doctorandă 

 

Abstract 

 During an hour teacher examines assessment possibilities of 

pupils (students) and establish its criteria for scoring. A good 

teacher is required to know subjects teaching methods, according of 

course to the pupils(students) age peculiarities which ensure 

qualitative learning of a foreign language. There's no doubt that the 

process of identifying "errors" produced by students is difficult, both 

for the teacher and for the student. But in the desire to be the main 

mentor of the student, the teacher should be aware that it is a 

difficult and delicate work. 

Evaluarea rezultatelor studenţilor, în procesul de studiere a 

unei limbi străine, evidenţiază nivelul, valoarea şi performanţele 

efortului pe care le-au depus factorii educaţionali. Un lucru cert este 

că evaluarea reprezintă actul didactic complex ce asigură totalitatea 

aptitudinilor dobândite pe parcursul procesului de predare-învăţare-

evaluare. Conform CECRL, „Evaluarea este un termen mai vast 

decât controlul. Orice control este o formă de evaluare, însă, într-o 

programă de limbă, competenţa elevului nu este singurul lucru 

evaluat – de exemplu, rentabilitatea unor materiale pedagogice sau a 

unor metode, tipul şi calitatea discursului efectiv produs, satisfacţia 

profesorului şi a elevului, eficienţa învăţământului, etc.” [1, p. 135]. 
  

Evaluarea rezultatelor reprezintă unul dintre cele mai 

sensibile aspecte ale învăţământului. Iată din ce cauză dorim să ne 

axăm  anume pe latura dată. Aprecierea şi notarea elevilor poate fi 
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calitativă şi cantitativă, pentru că reprezintă un element important în 

procesul de învătământ. 

Evaluarea este o acţiune subordonatã activităţii de instruire. 

„Ea îndeplineşte o funcţie centrală de stabilire sau de examinare a 

gradului în care sunt realizate obiectivele în vederea luării unor 

decizii cu caracter reglator.” [3, p. 121]
 
 

Etapa dată reprezintă procesul permanent, care se fixează pe 

necesitatea de a compara nivelul elevilor cu obiectivele disciplinei, 

având scopul de a depista şi a stimula succesul elevilor, de a 

evidenţia „golurile” şi a elabora mecanismele de înlăturare a lor, de a 

selecta elevii dotaţi pentru a-i antrena în diferite activităţi constituind 

o măsură de îmbunăţăţire continuă a rezultatelor. 

Considerăm că evaluarea are cel mai important rol pe 

parcursul unei ore, pentru că prin intermediul ei elevul își 

conştientizează greşelile, ceea ce-l motivează să le evite, pentru a-și 

atinge scopul.  

Scopul cercetării noastre este de a identifica rolurile pe care le 

îndeplinește evaluarea în învăţământ. Prin prisma evaluării, elevul şi 

profesorul sunt într-o relaţie constrânsă, deoacere educatorul 

analizeză fiecare eroare, fiecare greşeală atestate. Aşadar,  rolul 

primordial al profesorului este de a-i ajuta elevului să-și 

cunoască/aprecieze la justa valoare nivelul de cunoaștere, în baza 

greşelilor comise;  prin intermediul metodelor de evaluare profesorul 

exemplifică nivelul de cunoaştere a elevului.   

Vorbind din punct de vedere analitic, I. Cerghit (2008) afirmă 

că „a  evalua înseamnă a determina valoarea cu privire la un produs, 

proces, rezultat, proiect, program; calitatea (eficacitatea) unor 

rezultate, progrese, prestaţii; meritele unei persoane, instituţii, politici 

noi; eficienţa (randamentul) unei activităţi, unui proces ” [2, p. 345].  

Pentru ca evaluarea să fie una eficientă, este  necesar de a ţine 

cont de mai multe condiţii precum: 
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a) să fie nestresantă, pentru  a fi motivantă, ca în final să producă 

bucurie elevilor; 

b) să ofere elevului oportunitatea spre gândire, reflecţie;  

c) să prezinte o sinteză a materialului însuşit; 

d) să stimuleze procesele de corelaţie dintre profesor – elev, elev – 

elev;  

e) să orienteze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi; 

f) să valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare; 

g) să permită elevului să-şi formeze o opinie personală;  

Prin urmare, specificăm că etapa dată constă în: a măsura 

fenomenele pe care le vizează evaluarea – prin depistarea erorilor 

comise de elevi în cadrul studiului unei teme de gramatică, unde 

obstacolele se atestă mai des. În mod obiectiv, menţionăm că 

profesorul are rolul de a explica momentele dificile cu care pe 

parcurs se vor confrunta cei ce învaţă. Bineînţeles că erorile vor 

apărea pentru ca ulterior să nu mai fie comise; putem spune că ele fac 

parte din procesul de învăţare, căci prin dificultăţi se va ajunge la 

rezultate. Referindu-se la  acest concept, G. de Landsheere (1979) 

susține „Evaluarea face parte din procesul educativ, fiind parte 

integrantă, erorile fiind considerate momente de soluţionare a unei 

probleme, şi nu ca momente de slăbiciune” [4, p.113], plasându-l în 

faţa dificultăţilor pentru a-l ajuta să descopere modalităţile care îi vor 

permite progresul în procesul de însuşire. 

În acelaşi context, trebuie să menționăm că îndreptarea 

lacunelor trebuie făcută în modul cel mai calm, pentru că 

sancţionarea sau judecarea erorilor va demotiva elevul, el nu va mai 

vrea să încerce din nou să depăşească obstacolul dat. Este cunoscut 

faptul că există două categorii de elevi: cei care au greşit și au înţeles 

rezultatul lor slab și cei care vor trece în umbră şi nu vor mai avea 

niciun stimul să participe la ore, fapt care este demotivant şi pentru 

profesor.  
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În legătură cu cele expuse mai sus, concluzionăm că 

evaluarea include etape primordiale care nu pot fi eliminate. Prin 

urmare specificăm că etapa dată constă în a interpreta şi a aprecia 

datele obţinute – fiind preocupaţi de temenologia de erori/greşeli; 

ţinem să menţionăm că aici devin vizibile greşelile care vor apărea în 

urma erorilor nesemnificative în prima etapă. Aici ele se transformă 

în greşeli pe care le comit elevii din multiple motive: fie din 

neatenţie, fie din incapacitatea de a însuşi materialul. Cadrul didactic 

este nevoit să stabilească locul unde elevul a început a comite greşeli, 

ele fiind un produs grav în procesul de învăţare. În urma analizelor 

efectuate, profesorul are posibilitatea de a remarca lacunele din 

răspunsul elevului și de a aprecia cu o notă care va determina o 

satisfacţie atât din partea profesorului, cât şi a elevului sau, 

dimpotrivă, o insatisfacţie în urma greşelilor comise. Reieşind din 

aceste reflecţii, trebuie să accentuăm efortul pe care l-a depus 

profesorul în explicarea, analiza greşelilor comise de elevi. Aşadar, e 

necesar de a insufla un anumit entuziasm, de a inspira încredere 

pentru ca elevii să-şi mobilizeze energia şi forțele şi să nu uităm de 

un factor la fel de important pentru un proces de învăţare calitativ: ne 

referim la atmosfera agreabilă, optimistă, care favorizeză însuşirea la 

nivelul superior. Atunci când, pe parcursul învăţării, în câmpul 

elevului apare o lacună, atunci profesorul are rolul de a încuraja 

elevul prin creşterea motivăţiei referitor la tema dată şi încercând să-l 

îndrume să-și autocorijeze greşelile. 
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PARAMETRII ACTULUI PEDAGOGIC ÎN DEZVOLTAREA 

COMPETENȚEI DE COMUNICARE 

 

Mariana NIȚA, doctorandă 

 

Abstract 

A language may be taught in a psychological way as it is very 

important for a teacher to arouse curiosity in their students and take 

a daily fresh interest in their work. In order for the students to be 

relaxed and to be able to communicate freely, the teacher should 

create a friendly atmosphere and encourage students to feel free to 

ask questions and to express their thoughts. 

 

Competența de comunicare într-o limbă străină, precum este 

limba engleză, reprezintă o problemă majoră a învățământului 

contemporan, devenind astfel o sarcină complexă a formării 

personalității studentului. Experiența cadrelor didactice 

demonstrează că educații/studenții învață și se formează după 

modelul educatorului, adică al cadrului didactic, după felul lui de a 

preda, după tipul de personalitate și după comportament. Așadar, în 

viziunea pedagogiei moderne, cadrul didactic nu reprezintă doar 

persoana care predă lecții și conținuturi, ci persoana care trebuie să 

creeze condiții în care studentul să fie interesat, motivat să învețe, să 

solicite spontaneitate; profesorul trebuie să descopere și să caute 
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probleme și situații de cunoaștere, să dezvolte gândirea divergentă, 

studentul „hrănindu-se” din spiritualitatea profesorului.   

Învățarea unei limbi străine (în cazul dat, a limbii engleze) 

este o sarcină destul de dificilă; ea depinde de capacitatățile 

individuale ale fiecărui elev/student. Competența de comunicare în 

limba engleză are legătură directă cu procesul educațional universitar 

și vizează abilitatea studentului de a elabora mesaje atât 

educaționale, cât și sociale, în funcție de particularitățile domeniului 

abordat. În pofida eforturilor depuse, deseori atât studenții, cât și 

profesorii nu ajung la acel nivel de performanță pe care îl posedă 

vorbitorii nativi ai acestei limbi. Competența lingvistică a fost mereu 

în vizorul cercetătorilor, dându-i-se diferite definiții, în funcție de 

specialitatea și scopurile urmărite. Și în prezent lingviștii iau în 

discuție această problemă, fiecare având o definiție aparte pentru  

competența de a vorbi o limbă străină.  

„O limbă străină o cunoaștem, de fapt, abia atunci când o 

putem folosi; prin folosire, cunoștințele noastre devin eficiente” [1, 

p.110]. Competența comunicativă în limba străină reprezintă un 

obiectiv primordial în vederea integrării în spațiul european, astfel 

devenind o preocupare atât pentru cercetătorii din domeniul științelor 

umanistice cât și pentru cadrele didactice interesate în dezvoltarea 

acestei competențe, deoarece comunicarea rămâne a fi una dintre 

cele mai stringente probleme ale societății umane. 

     Cercetătoarea T. Callo afirmă: „lumea modernă este o lume a 

comunicării, pentru că ea este, mai ales, orală” [2, p. 9]. Formarea 

competenței de comunicare în limba engleză este realizabilă atâta 

timp cât este posibilă realizarea procesului de predare-învățare a 

aceste discipline, solicitând formarea unor abilități și deprinderi la 

nivelul comunicării orale. E. Niculescu afirmă că sursa de limbă 

vorbită este ,,modul natural și cel mai firesc de a ne familiariza și a 

ne adapta la sunetele limbii noi și de a învăța să o vorbim” [5, p. 76] . 
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 Problematica competenței de comunicare este cercetată și 

valorificată de științele educației și de numeroși cercetători precum 

sunt Callo T., Șoitu I., Pâslaru V., Sadovei L., Cojocaru M., Rogers 

K., Bolboceanu A., Guțu V.  ș.a.  

  Conceptul de competență de comunicare a apărut în anii 70 

datorită lucrărilor lui Chomsky, într-o perioadă a schimbărilor majore 

în didactica limbilor străine. Habermas și Luhmann (1971), Dell 

Hymes (1971), Canale și Swain (1980), Harley și Bachmann (1990), 

North, McNamara, Palmer (1996) au schimbat acest concept, 

atribuindu-i modele, tehnici, strategii și subcompetențe. Conform 

CECR, competența de comunicare include următoarele părți 

componente: componenta lingvistică, componenta sociolingvistică și 

componenta pragmatică [3, p. 18]. Competențele generale ale 

fiecărui student care învață o limbă străină se bazează pe cunoștințele 

(knowledge), deprinderile (skills) și pe competența existențială 

(existential competence) pe care le posedă, precum și pe capacitatea 

sa de a învăța (ability to learn) [3, p.16]. Pentru a comunica eficient 

într-o limbă străină, nu este nevoie doar de cunoașterea regulilor 

gramaticale și a aspectului lexical al ei, aceasta presupune și 

înțelegerea, și exprimarea gândului în formă orală în fața unui public 

care la rândul lui să poată oferi un feedback la mesajul expus; 

comunicarea într-o limbă străină mai presupune, de asemenea, 

abilitatea și capacitatea de a cunoaște cum să acționăm în diferite 

situații-problemă și, nu în ultimul rând, comportamentul nostru față 

de receptor, care pentru unele comunități sunt de o importanță vitală. 

Iată de ce atunci când încercăm să comunicăm cuiva ceva este 

necesar să ne axăm pe următoarele obiective: să înțelegem ce dorim 

să comunicăm și să fim înțeleși. Performanța poate influența 

activitatea de învățare, ea fiind acea gândire care poate judeca, 

evalua și valoriza personalitatea celui care învață. Nivelul 
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competenței profesorului, pasiunea cu care își face meseria 

influențează dinamica motivațională a studentului [4, p. 90] . 

Atunci când comunicăm ceva, ținem cont atât de context, cât 

și de conținut. În acest sens, competența comunicativă reprezintă 

abilitatea noastră personală de a formula gândul sau mesajul pe care 

dorim să-l transmitem receptorului cu acuratețe și corectitudine. 

Cadrul didactic este trebuie să posede arta contactului uman prin 

comunicare sinceră, deschisă, spontană, naturală, deoarece acest 

proces are la bază interacțiunea umană.  

Însă nu tot ceea ce ne programăm poate fi o reușită din prima 

încercare: tracul și stresul sunt o barieră care poate distorsiona 

reușitele și pregătirea științifică în procesul de comunicare. O soluție 

ar fi expresia lingvistică a profesorului, care vine de la sine, în 

funcție de acel moment unic, în funcție de evoluțiile noastre 

emoționale și interesul pe care îl acordăm. Indiferent de vârstă, 

învățarea unei limbi străine este o experiență unică pentru fiecare. 

Iată de ce o pregătire psihologică este tot atât de importantă precum 

este și pregătirea științifică. O comunicare reușită implică mai multe 

aspecte ale persoanei angajate în acest proces: personalitatea ei, 

motivația, cerințele, factorii psihologici, atitudinile și interesele 

personale [6, p. 63].  Atunci când vorbim despre personalitatea 

profesorului și cea a studentului, relația de comunicare dintre cei doi 

este dependentă de aceasta. Pe de o parte avem agresivitatea, 

superficialitatea, încăpățânarea și rigiditatea unor profesori/studenți, 

de cealaltă parte sunt  amabilitatea și capacitatea de a înțelege 

problemele lor. Relația profesor – student este deseori afectată de 

aceste diferențe, premisa pentru o comunicare eficientă și deschisă 

fiind încărcătura afectivă pozitivă a relației profesor– student. 

Dat fiind faptul că o limbă străină este însușită mult mai ușor 

atunci când o facem cu și din plăcere, atunci atenția, filmele, cărțile 

sunt acea condiție sine qua non, care poate capta și menține interesul 
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de a învăța acea limbă [5, p.134]. Problema comunicării poate fi 

abordată prin prisma neuropsihologică, lingvistică, psiholingvistică 

și, desigur, din perspectiva didactico-pedagogică. Lingviștii și 

cercetătorii în neuroștiințe susțin că vorbirea funcționează după 

reguli pe care noi nu le putem controla în mod conștient.  
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VALORIFICAREA MANUALULUI ELECTRONIC ÎN 

FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE 

STUDENȚILOR-PEDAGOGI 

 

Veronica OBOROCEANU, doctorandă 

 

Abstract 

The article highlights the value of the electronic textbook for the 

formation and development of pre-service teachers' professional skills. 

Thus, the electronic textbook leads to exploration and innovation, 

constructivism and independent learning, dynamism, the initiative to be 

critical when bringing into effect the electronic technologies in the 

contemporary society, creativity towards the integration of the electronic 

resources into the educational activities, and decision-making regarding 

the adequateness of on line resources.  

Keywords: professional skills, electronic textbook, electronic 

course 

Cuvinte-cheie: competențe profesionale, manual electronic, curs 

electronic  

 

  Competențele cadrelor didactice sunt combinații dinamice de 

abilități cognitive și metacognitive, care presupun patru caracteristici 

fundamentale: de a învăța să gândești, să cunoști, să simți și să acționezi 

în calitate de pedagog [2, p. 24]. În formula de cunoştinţe – capacităţi – 

atitudini, competenţele profesionale presupun mobilizarea unui sistem 

integrat de resurse educaţionale, care se manifestă într-un anumit context 

didactic de realizare. Acest context aparţine unui ansamblu de situaţii de 

învăţare semnificativ, care are caracter finalizat și poate fi evaluat, 

materializându-se într-un produs sau performanţă. Competenţele sunt 

funcţionale, fiind sinonime cu sintagma a şti să faci, identificate într-un 

câmp determinat şi legate de un conţinut anume. Este vorba însă de un a 
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şti să faci înalt, adecvat unei situaţii sau unei clase de situaţii similare sau 

compatibile [3, p. 55-65].  

Procesul de formare a competenţelor profesionale ale studenților- 

pedagogi presupune activităţi de integrare, care pot fi formate și  

dezvoltate utilizând tehnologiile informaționale și comunicaționale (TIC). 

Un aport considerabil, în acest sens, îl reprezintă manualul electronic.  

Manualul electronic conține o mulţime de informaţii (text, 

imagini, grafică, sunete, linkuri etc.) în format electronic, grupate într-un 

mod care să permită cititorului o lecturare/vizionare cât mai practică şi 

mai atractivă – în general, într-un singur fişier executabil sau un fişier cu 

extensia .pdf, .doc, .lit, .txt (portable document file). E-carte sau e-book 

este un fișier electronic digital ce conține textul și imaginile unei cărți sau 

clipuri video, de obicei toate protejate împotriva folosirii abuzive printr-

un sistem de gestiune a drepturilor digitale de tip digital rights 

management (DRM). Cărțile electronice sunt cărți virtuale și pot fi citite 

pe mai multe tipuri de aparate cu monitor (ecran), portabile: notebook, 

tablete, smartphone-uri  sau pe dispozitive special construite pentru citirea 

cărților, numite e-reader sau e-book reader. De asemenea, multe 

telefoane mobile pot fi folosite și pentru citirea cărților 

electronice. Mediul de transmitere pentru descărcarea datelor este rețeaua 

Internet, combinat eventual cu un sistem de telefonie mobilă de tip GSM, 

fiind oferit în formă de serviciu web contra cost. O mare importanță în 

cazul e-book reader o are tehnologia folosită pentru ecran, care trebuie să 

asigure eficiență la citire (ergonomie), comparabilă cu cea de la o carte 

reală, în cele mai diverse situații de iluminare [7].  

Manualul electronic este un manual alternativ, care oferă 

studentului-pedagog mai multe surse de informaţie, un suport şi un mijloc 

electronic de realizare a procesului de formare a competențelor 

profesionale, un sistem adaptiv ce include legături hipermedia şi 

prezentarea contextului informaţional. Caracteristicile acestei tehnologii 

sunt: suport digital, hipertext, multimedia (simulări, jocuri educative), 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier
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animaţie interactivă, acces on-line sau după dezarhivare, 3D, sarcini de 

evaluare (autoevaluare), biblioteci digitale, poate fi rapid modificat, 

diseminat, audiat, completat, personalizat etc [1].  

Manualul electronic reprezintă un text în format digital, amplasat 

pe ecranul calculatorului. Acest termen a apărut la  sfîrşitul anilor 1960. 

Iniţial, au fost elaborate manuale programate cu structură liniară a 

textului, sarcini de evaluare informatizată şi feedback imediat. În unele 

manuale programate, sarcinile erau generate şi analizate inteligent. Prima 

încercare de digitalizare a cărţilor şi manualelor tipărite a fost realizată tot 

în aceeaşi perioadă (compania Xerox-Dynabook).  

Conceptul de manual digital este acceptat, în special, după 

proiectul Gutenberg din 1971, având drept scop digitalizarea cărţilor şi 

manualelor tipărite pentru acces liber la informaţii. Manualul electronic 

este un sistem de instruire programată cu destinație complexă, care 

asigură continuitatea și totalitatea ciclului didactic în procesul de instruire, 

prezintă materia teoretică, asigură activitatea de antrenare și control a 

nivelului de cunoștințe referitoare la activitatea informațional-acțională, 

modelarea matematică și imitativă cu vizualizarea axată pe feedback 

interactiv. După cum consideră autoarea E. Railean, manualul electronic 

extinde posibilitățile manualului tipărit, prin aceasta se subînțelege un 

mijloc didactic în care este reflectată o tehnologie educațioală, care 

contribuie la formarea competențelor ecologice și profesionale în sens 

larg și permite cursantului realizarea scopului orientat spre adaptarea la 

condițiile mereu în schimbare ale vieții prin propriul potențial intelectual 

și creativitate. Corelația dintre manualul electronic și manulul clasic 

tipărit este ilustrată în următorul tabel [4, p. 17-21]: 
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Tabelul 1  

Studiu comparativ al manualului electronic și al celui clasic tipărit 

Manualul electronic Manualul clasic tipărit 

Reguli unice de tehnoredactare:   

a) corp de literă Times New Roman 12-14, Arial 10-12;   b) culoarea pală a fundalului;      

c) structura logică a textului digital;  d) componenta informațională;  

e) componenta acțională 

Structura 

manualului 

Liniară de tip grilă, ierarhizată, posibil 

care incude conexiuni dinamice 

Ierarhică  (modul/ paragraf   

conținut) 

Construcția 

textului 

Module cu structură dinamică: 

- structură și conținut, posibil de a fi 

asociate, personalizate, adaptate, 

etc. 

- structură neliniară a textului digital 

Module cu structură statică 

- structură și conținut unic; 

- fragmente de text cu 

propoziții logice 

Grafica Grafică multimedia sau digitală 

- interactivă (imagini, hărți, tabele, 

scheme, diagrame interactive); 

- numar mare de culori (256) 

Grafică de carte 

- statică (desene, fotografii, 

hărți, tabele, scheme, diagrame 

etc.) 

- număr limitat de culori (4) 

Comuni 

carea 

Comunicare pedagogică 

informatizată 

- sincronă / asincronă; 

- on-line/off-line; 

- dialog hermeneutic 

Comunicare pedagogică: 

- text; 

- imagini, diagrame, tabele; 

- sarcini 

Suport Calculator, laptop, iPod, smartphone Hârtie 

Din cele relatate, menționăm că valorificarea manualului electronic 

în formarea competențelor profesionale a studenților-pedagogi constă în 

faptul că principiile didactice generale acţionează imediat cu tehnologia 

(software), dezvoltând capacităţile intelectuale şi cognitive, abilităţile de 

muncă individuală, reflecţia personală, spiritul critic, activ şi creativ. În 

mod evident, se reduce timpul necesar pentru achiziţionarea cunoştinţelor și 

a procesului de transmitere a informaţiilor.  
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Manualul electronic constituie o strategie ce oferă posibilitatea de 

progres şi accelerare a efectelor resurselor electronice. În acest sens, 

abordarea metodologică a manualului electronic devine angajare 

progresivă, în care învăţarea prin analiză corelează cu învăţarea prin 

acţiune. Astfel, în mare parte, metodologiei de realizare și utilizare a 

manualului electronic îi revine atribuţia în construcţia cunoaşterii 

individuale (a cunoştinţelor), a producerii învăţării, stimulării şi evoluţiei.  

Pentru crearea eficientă a manualelor electronice în vederea 

formării competențelor profesionale ale studenților pedagogi, se pretinde la: 

a) implicare în ritm propriu, accesibil; b) elaborarea unei structuri 

conceptuale și operaţionale; c) aplicarea simulării, a studiilor de caz, a 

problematizării, în vederea susţinerii curiozităţii, a reflecţiei; evaluarea 

situaţiilor pentru stimularea şi dezvoltarea gândirii critice şi a strategiilor 

metacognitive; d) realizarea feedbackului privind sporirea aplicaţiilor 

practice, a exerciţiilor şi varietatea problemelor solicitate; e) 

evaluarea/autoevaluarea constructivă şi sistematică, angajarea responsabilă 

în sarcinile de lucru; f) crearea unui climat stimulativ de colaborare. Astfel, 

manualul electronic, cuprinde diverse cursuri on-line, tutoriale sau variate 

materiale didactice prezentate în cadrul sistemului de învățământ la distanță 

(Learning Management System), care facilitează procesul educațional și 

permite monitorizarea procesului de învățare în timp real. 

Autorii Г. Шваркова și В. Галынский abordează clasificarea 

manualului electronic după următoarele criterii: a) interactivitate; b) 

accesibilitate și c) sistemul în care este proiectat manualul. Din aceste 

considerente, autorii identifică patru tipuri de manuale electronice [6, p. 479]: 

1) Document de tip Text: acesta reprezintă un manual electronic 

simplu și poate fi în Microsoft Word, supus formatării în conformitate cu 

standardele de stat și cu cerințele de redactare a textului sau să constituie o 

versiune scanată a manualului clasic tipărit. În procesul de formare a 

competențelor profesionale a studenților pedagogi Documentul de tip Text 
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reflectă tipul de bază al manualului electronic și poate fi utilizat ca suport 

didactic.   

2) e-Book – reprezintă un Document de tip Text cu elemente de 

hyperlinkuri pentru navigare, marcaje și tabel ce cuprinde sumarul. Acest 

tip este cel mai răspândit și cel mai frecvent construit în format HTML, pdf. 

3) manual multimedia  conține o structură mai complexă, nonlineară 

(materiale video, audio, elemente interactive), folosind butoane și taste de 

navigare sau program de vizualizare. Astfel, acest tip de manual electronic 

permite să se realizeze pe deplin toate posibilitățile tehnologice moderne, 

pentru intensificarea procesului de formare a competențelor profesionale 

ale studenților pedagogi.  

4)  curs electronic, acesta este creat de obicei cu utilizarea sistemelor 

de învățare la distanță (ID). Acest tip de manual electronic poate avea 

module suplimentare: glosar, activități de învățare, activități practice, 

informații utile, divertisment etc. Cursul electronic constituie un instrument 

de predare-învăţare-evaluare, un complex de mijloace informaţionale şi 

didactice, necesare pentru studierea unei discipline, urmat de întrebări şi 

sarcini de autoevaluare şi control. Prin urmare, se integrează în toate 

formele şi nivelurile de organizare a procesului de formare a competențelor 

profesionale. Cursul electronic este un procedeu de învăţare şi cunoaştere, 

structura şi conţinutul căruia depind de scopul de utilizare. Spre deosebire 

de varianta clasică a manualului, cursul electronic este prevăzut pentru un 

alt stil de învăţare, lipsit de orientarea consecutivă şi lineară de însuşire a 

materialului. Textul didactico-informaţional al cursului electronic trebuie să 

respecte o structură ierarhică a conţinutului, în care nivelul superior al 

ierarhiei reflectă noţiunile de bază şi conceptele domeniului obiectual. 

Nivelurile ierarhice inferioare trebuie consecutiv să ofere în mod detaliat şi 

precizări ale acestor noţiuni, evidenţiind definiţii, exemple, afirmaţii etc. 

Structurarea pe niveluri a conţinutului permite studierea cursului la diferite 

niveluri de profunzime [5, p. 5-8]. 

 Validarea manualului electronic a fost realizată prin experimentul 
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pedagogic de formare a competențelor profesionale ale studenților-pedagogi 

în baza utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale.  

 Pentru a determina nivelul competențelor profesionale, studenților 

pedagogi li s-a propus un test de evaluare a calității formării competenţelor 

profesionale la disciplinele pedagogice în baza tehnologiilor informaționale și 

comunicaționale. Itemii testului au fost orientați spre diagnosticarea nivelului 

de atitudini, capacităţi şi cunoştinţe ale studenților în: selectarea conţinuturilor 

activităților de învățare şi corespondenţa acestora în curriculumul disciplinar; 

selectarea instrumentelor utilizate şi eficacitatea gestionării acestora de către 

studenți; randamentul utilizării mijloacelor electronice etc. Pentru fiecare 

răspuns s-a acordat un punctaj diferit, potrivit gradului de complexitate, privind 

competența investigațională, de comunicare pedagogică, tehnologică, 

decizională și managerială în formarea inițială.  

 Grila de stabilire a nivelurilor pentru evaluarea competenţelor profesionale 

ale studenților-pedagogi a fost elaborată pe baza a trei niveluri, acestea fiind 

caracterizate în felul următor: nivel insuficient (100-160 puncte): studentul 

posedă un ansamblu minim de cunoștințe privind aplicarea tehnologiilor 

informaționale și comunicaționale pentru a interpreta conținutul din test; nu 

manifestă iniţiativă în luarea deciziilor; îi lipseşte motivația;  nivel mediu (170-

230 de puncte): posedă un volum de cunoștințe suficient pentru a se exprima 

privind aplicarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în practica 

educațională; parţial argumentează cele expuse, comite greşeli neînsemnate în 

aplicarea strategiilor de învățare electronică; îşi expune punctul de vedere cu 

referire la evaluarea calității activităţii profesionale, utilizând TIC; deseori 

sintetizează informații din bilbioteci în elaborarea unui text ştiinţific; 

monitorizează parțial interacţiunile comunicative din mediul educaţional în 

bază de TIC; nivel înalt (240-300 de puncte): dețin un repertoriu vast de  

cunoștințe ce țin de aplicarea TIC în activitatea educațională, ceea ce-i permite 

să argumenteze şi să interpreteze conţinutul propus; posedă un nivel înalt de 

utilizare a mijloacelor electronice; este un bun mediator în relaţiile cu alți colegi 

în ceea ce privește anumite teme de profesionalizare prin intermediul 
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instrumentelor on-line; ușor își descoperă interlocutori pe subiecte de interes 

personal și profesional prin TIC. Studenților li s-a prezentat testul, urmând să 

dea răspuns la întrebări. Timpul de realizare a testului nu a fost limitat. Astfel, 

prezentăm, în Tabelul 2, valorile experimentale comparate ale LE și LC, 

rezultate din evaluarea competențelor profesionale ale studenților-pedagogi  

(validare, 56 de studenți pedagogi):  

Tabelul 2 

Valorile experimentale comparate ale competențelor profesionale 

Variabile ale 

cercetării 

/ 

Competența 

 

Niveluri ale formării competențelor profesionale 

nivel înalt nivel mediu nivel insuficient 

subiecți % subiecți % subiecți 

 

% 

LE LC LE LC LE LC LE LC LE LC LE LC 

1. investigațională 25 7 42,0 12,5 21 18 48,0 32,2 10 31 10,0 55,4 

2. de comunicare    

  pedagogică  

25 6 44,6 10,7 22 19 39,3 33,9 9 31 16,1 55,4 

3. tehnologică  24 7 45,0  12,5 23 18 40,0 32,2 9 31 15,0 55,4 

4. decizională 24 4 42,8 7,1 20 18 35,8 32,2 12 34 21,4 60,7 

5. managerială  24 3 42,8 5,4 21 18 37,6 32,2 11 35 19,6 62,5 

 Creșterea datelor experimentale în lotul experimental mai mult decât în 

lotul de control demonstrează eficiența programului de formare a 

competențelor profesionale ale studenților-pedagogi în baza TIC, inclusiv a 

manualului electronic. 

 Astfel, conchidem că valorificarea manualului electronic orientat spre 

procesul de formare și dezvoltare a competențelor profesionale ale studenților-

pedagogi conduce la explorare și inovare, la constructivism și învățare 

autodirijată, la dinamism, la iniţiativa de a aplica critic tehnologiile electronice 

în societatea contemporană, la creativitate în vederea integrării resurselor 

electronice în activitățile educaționale, la luarea deciziilor privind adecvația 

resurselor on-line. Aceste valori ar asigura eventual concurența pe piaţa muncii 

și profesionalismul, oportunitatea de a colabora cu alţii în domeniul de 
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activitate.  
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APARIȚIA ȘI GENEZA CULTURII ECONOMICE 

Anastasia OLOIERU, doctorandă  

 

Abstract 

Economic culture, means all the knowledge, values and 

motives that determine economic activity of people. Improvements of 

economic ideas were always present and ready long by historic. In 

antiquity, economic activity was oriented targets for political, 

religious and moral. In the Middle Ages was based on religious 

postulates. Intellectual evolution has conditioned the emergence of 

ideas mercantilist economic history of culture and classical 

liberalism, it has created homo economicus. Economic culture in the 

USSR, requires basic knowledge about the industrial personal and 

family economy. At that time when the first research on the economic 

culture, developed by A. Amend, E. Epștein, A. Atutov, etc. The 

economy, as a compulsory subject was introduced in Moldova after 

the 1994. Thus, following the Ministry of Education and NGO 

collaboration with Junior Achievemnet was developed curriculum 

from Economic and entrepreneurship education for high, middle and 

primary school. Mention that juncture, every person needs for 

affirmation entrepreneurial spirit, skills and competencies for 

success in integrating the personal, social and professional. 

Therefore, introducing elements of economic education in schools 

would be a good start to creating a good culture of economic. 

 

Din punctul de vedere al științelor economice, cultura 

reprezintă totalitatea cunoștințelor și a comportamentelor tehnice, 

economice, ritualice, religioase, sociale ce caracterizează o societate 

omenească. Teoria și cercetarea socială au confirmat în urmă cu mult 

timp faptul că relațiile economice influențează ideile și viziunile 

asupra lumii. Reciprocitatea este valabilă în sensul că și cultura 
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modelează instituțiile și activitățile economice. Prin urmare, termenul 

de cultură economică desemnează ansamblul cunoștințelor, valorilor, 

motivelor ce determină activitatea economică a oamenilor. Fiind 

definită de unii autori ca „natură umană”,  rădăcinile culturii 

economice sunt  în capacitatea umană de a clasifica, codifica și 

transmite experiențele sale economice.  

Se știe că primele civilizații au apărut în țările Orientului 

Antic, astfel acolo au fost formulate și primele idei și concepte 

despre felul cum trebuie să fie organizată activitatea economică. 

În Antichitate, activitatea economică era orientată spre 

atingerea unor scopuri politice, religioase și morale, de aceea 

cunoștințele economice (care fac parte din cultura economică) purtau 

un caracter secundar în raport cu filozofia, jurisprudența, științele 

naturii și erau expuse, de regulă, sub forma unor sfaturi și îndemnuri. 

Xenofon, Platon și Aristotel, considerați drept primii economiști, au 

condamnat îmbogățirea, deși doar în măsura în care aceasta îl făcea 

pe om sclav al bunurilor materiale și-l împingea spre degradare 

spirituală.  

Xenofon a inventat termenul economie, Platon insista asupra 

divizării societății în clase, el susținea că la rădăcina tuturor viciilor 

și păcatelor umane se află setea de înavuțire, care îl face pe om să 

degradeze. În viziunea lui Aristotel, existau două modalități de 

organizare a activității economice: a) gospodăria casnică, adică arta 

de a obține bunurile necesare satisfacerii cerințelor raționale, absolut 

firești ale individului și familiei sale; b) Cherematica – o formă de 

organizare a activității economice bazate pe schimb, care urmărește 

scopul acumulării bogăției sub formă de bani [4, pag. 34]. 

Ideile economice în Evul Mediu se bazau pe postulatele 

religioase. Spre deosebire de antici, care considerau degradantă 

munca manuală, teoriile medievale susţin dubla înnobilare prin 

muncă: în primul rând, munca înnobilează pentru că este lăsată de 



277 

 

Dumnezeu, iar în al doilea rând, munca are un scop nobil pentru că, 

prin muncă, omul îşi dezvoltă viaţa fizică şi morală [1, pag. 75]. 

Reprezentantul epocii medievale, Toma d'Aquino analizează 

activitățile economice prin prisma virtuților și păcatelor. Munca  

pentru binele public și îndeletrnicirea cu agricultura erau cele mai 

mari virtuți. Bogăția era considerată un păcat. Unica justificare a 

bogăţiei era datoria de a face binefacere în favoarea celor săraci. 

Aceste idei economice le întâlnim şi în Biblie, ele îi apără pe cei 

săraci, dezaprobând  zgârcenia, furturile, setea de avere, afirmând că 

dragostea de bani este temelia tuturor relelor.  

Revoluția intelectuală și morală care se  produce în secolele 

XV-XVI a condiționat apariția ideilor mercantiliste în istoria culturii 

economice. Astfel, reușita economică, disprețuită în Evul Mediu, 

devine o datorie morală, iar în locul stării de resemnare se 

instaurează mentalitatea acțiunii, cultul muncii.  Principala îndatorire 

a ființei umane este de a-și îmbunătăți viața. Astfel, A. De 

Montchrestien scria: „Omul este născut pentru a trăi într-un 

permanent exerciţiu şi ocupare”[1, pag. 77]. 

  Urmează un secol în care a dominat cea mai profundă și 

desăvârșită doctrină – liberalismul clasic, doctrina care l-a născut pe 

homo economicus: tipul de om care respectă regulile, ia decizii 

raţionale, calculează riscurile, caută confortul personal şi respectul 

social, preţuieşte libertatea şi cultul muncii, caută şi respectă ordinea, 

nu tolerează tirania, nu agreează spiritul de turmă, este raţional în 

percepere, în simţire şi capabil să se supună constrângerilor generale 

etc. [5, pag. 205]. 

Impresionantă, mai ales în condițiile actuale, este doctrina 

naționalismului economic, promovată de Friedrich List. El susține că 

pentru o națiune nu este importantă bogăția, ci puterea de a crea.  

  Natura l-a făcut pe om bun, altruist, pozitiv. Iar printr-o 

educație științifică permanentă el este capabil să se 
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autoperfecționeze, să-și modifice conștiința și să neutralizeze astfel 

efectele negative ale mediului social, iar apoi să modifice societatea 

în care trăiește [4, pag.137]. Aceste aspecte, și nu numai ele, sunt 

abordate de paradigma marxistă. Concepția marxistă este cea a 

ordiniii sociale. Economia se face prin oameni, prin voința și dorința 

lor, de aceea legile care o dirijează nu pot fi veșnice, ele se modifică 

mereu în decursul istoriei.  Educația economică a lui K. Marx și      

F. Engels este determinată de relațiile sociale dominante și este 

înțeleasă ca o combinație a educației intelectuale, fizice, tehnologice, 

scopul ei fiind formarea omului universal.  

Cultura economică, în perioada sovietică, presupunea 

cunoștințe de bază despre economia industrială, personală, familială, 

și  se realiza prin științe sociale, geografie economică, precum și prin 

educația prin muncă și prin formarea profesională [3, pag. 30]. 

Nevoia de cultură și educație economică a crescut intens în  Uniunea 

Sovietică în anii '60 ai secolului trecut. Tendința de a educa un 

gospodar grijuliu a determinat statul să asigure formarea economică a 

tinerilor. În această perioadă apar primele cercetări cu privire la 

cultura economică. A. Amend reflectă asupra componentelor culturii 

economice și anume: cunoștințe, abilități, deprinderi economice 

materializate în unele trăsături de caracter cum ar fi: hărnicia, 

prudența, cumpătarea [6, pag. 21]. L. Epștein sugerează  că educația 

economică reprezintă o parte componentă a sistemului de 

învățământ, condiționând formarea gândirii, acțiunii și atitudinilor 

economice ale generației în creștere [7, pag. 23].  Iu. Vasiliev,  A. 

Atutov au remarcat formarea culturii economice prin participarea 

elevilor la diverse forme ale muncii social-utile, prin care educatul 

devine implicat în relațiile economice cu întreprinderea, construiește 

relații de muncă, capătă o atitudine grijulie față de avuția națională 

etc. 
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Economia, ca disciplină obligatorie, a fost indicată pentru 

liceele teoretice din Republica Moldova din 1994. De atunci s-a 

preconizat studierea economiei, ca disciplină obligatorie și curs 

opțional în liceu. Începând cu anul 2010 și până în prezent, 

obligatoriu, se face educație economică în licee (clase cu studiere 

aprofundată a disciplinelor economice) [3, pag. 35]. Astfel, în urma 

colaborării Ministerului Educației cu organizația obștească „Junior 

Achievemnet Moldova” a fost elaborat Curriculumul de educație 

economică și antreprenorială pentru învățământul liceal, gimnazial 

și primar. Actualmente, educația economică a cunoscut o tendință de 

globalizare. În context contemporan, multe alte sisteme educaționale 

acordă o importanța deosebită educației și culturii economice.  

Predarea conceptelor și principiilor economice în SUA este 

mijlocită de mai multe tipuri de curriculum: Economie, Educație 

finanicară, Educație antreprenorială. Încă din 1949 a fost creat  

Consiliul privind Educația Economică în SUA, iar în 1961 a fost 

publicat un raport „Cu privire la principalele direcții de dezvoltare a 

educației economice”, în care au fost sistematizate rezultatele 

profesorilor de economie și au fost formulate direcțiile de dezvoltare 

a educației economice în cadrul programei școlare de 12 ani.  

Deja în 1992, mai mult de jumătate din elevii de liceu studiau 

cursul  de teorie economică, ceilalți studiind conceptele economice în 

cadrul altor discipline (istorie, educație civică, geografie etc.) 

Educația economică, ca disciplină școlară, în Germania nu este 

obligatorie și depinde foarte mult de zona geografică. În unele 

regiuni, educația economică este inclusă din clasa a VI-a, iar în altele 

se învață doar în liceu [8, pag. 140]. 

În România, începând cu 2004, în planul ofertei educaționale 

publice este introdusă disciplina educația economică pentru toți 

elevii, ceea ce permite accesul la o educație economică prin 

intermediul școlii obligatorii [2, pag. 169]. 
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Concluzionând, menționăm: cultura economică îmbină 

totalitatea acţiunilor, faptelor, comportamentelor şi deciziilor 

asumate de oameni şi societate. Este remarcabil faptul că ideile 

îmbunătăţirii vieţii economice au fost mereu prezente şi pregătite 

îndelung de evoluţiile istorice. Însă comportamentul omului a fost 

întotdeauna o enigmă a timpului. Pe măsură ce societatea avansează, 

constrângerile socioeconomice nu scad, ci se multiplică, de aceea 

educaţia economică a devenit, în ultimul timp, un obiectiv social de 

importanţă cardinală. Tot mai mulţi cetăţeni îşi orientează activitatea 

în domeniul economic, în deschiderea unei afaceri proprii etc. Dar, 

întrucât majoritatea persoanelor nu se nasc cu setul de calități care le-

ar garanta succesul, promovarea culturii  economice  se impune pe 

întreg itinerariul de formare a elevilor din învățământul 

preuniversitar. De altfel, în  conjunctura actuală,  fiecare persoană ar 

avea nevoie de spirit întreprinzător pentru afirmare, de abilităţi şi 

competenţe integratoare pentru asigurarea succesului în plan 

personal, social şi profesional. De aceea, introducerea unor elemente 

de educație economica în  diferite tipuri de școli din țara noastră ar 

putea fi un bun început  pentru formarea unei culturi economice 

veritabile. 
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DIMENSIUNI  ALE  EFICIENȚEI  PERSONALE 

 

Tatiana  PEREU, doctorandă 

 

Abstract 

The article „ Dimension  of  self-efficacy”  is a differentiation  

for  concept  of  self-efficacy. The  self-efficacy  is a way  how  

individual  supervises  their  mental  resources  and  the  results. 

The concept unites cognition with motivation. The  researches  show 

that  childhood  is  very  important for  the  future  development  of  

control of  own  actions. 

The  permanent  education, proactive  position, the  success  

in  the  past  are  the  powerful  generator  of  self-efficacy  and that  

is  the  basis  of  motivation. It permits to capitalize the cognitive and 

emotional  potential. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-obrazovaniya


282 

 

Aptitudinile, abilitățile, efortul, motivația, performanțele 

oamenilor țin de eficiența lor personală. Persoanele cu un nivel 

crescut al autoeficienței sunt încrezătoare în abilitățile lor, ceea ce le 

sporește șansa de a obține succes într-o activitate.  

 A. Bandura definește eficiența personală/autoeficiența drept 

„încrederea unei persoane în capacitățile sale de a-și mobiliza 

resursele cognitive și motivaționale necesare pentru îndeplinirea cu 

succes a sarcinilor” [2]. Sentimentul propriei eficiențe poate fi definit 

ca o anticipare a rezultatelor pozitive în acțiunile întreprinse grație 

cunoștințelor și abilităților.  

Sociologii definesc eficiența de sine ca „evaluarea individului 

cu privire la abilitățile sale, la faptul dacă este în stare sau nu să 

rezolve anumite sarcini, să-și atingă scopurile propuse, să depășească 

anumite dificultăți și obstacole” [6, p. 360]. Astfel, încrederea în 

eficiența personală (self-efficacy) reprezintă un factor esențial în 

obținerea de succese, fapt demonstrat de studiile experimentale 

(Sanna și Pursecker, 1994; Tukman și Sexton, 1990). „Concepția 

despre sine ca fiind capabil de performanțe ridicate determină 

rezultate notabile”, conchide P. Iluț [6, p. 391 ] 

Încrederea în eficiența proprie diferă de la un individ la altul. 

Fundamentele biologice aduc o paletă largă a determinării genetice a 

comportamentelor umane, însă ele nu justifică conduitele vicioase și 

sentimentul neputinței. Pentru obținerea succesului în orice domeniu 

este necesară îmbinarea aptitudinilor fizice și intelectuale cu 

abilitățile de cooperare și competiție, care pot fi dobândite. 

Specialiștii atestă ideea că între eficiența de sine și performanță 

există o corelație directă. În sport, aceasta se explică prin faptul că 

sentimentul de încredere în propria eficiență produce substanțe 

biochimice analgezice, care pot reduce oboseala și durerea provocate 

de un efort fizic îndelungat. [2] În activitatea intelectuală, eficiența 
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personală permite o valorificare a potențialului cognitiv care aduce 

performanța. 

 Conceptul de autoeficiență are trei dimensiuni: 

 magnitudinea; 

 puterea; 

 generalitatea. 

Magnitudinea se referă la cât de dificil este pentru o persoană 

să adopte un anumit comportament. Motivația, cunoașterea și 

comportamentul sunt în legătură strânsă. Persoana vrea să se 

cunoască bine pentru a acționa eficient. Psihologul D. C. McClelland 

(1951, apud D. Sălăvăstru) susține că sunt trei motive fundamentale 

ale comportamentului uman: 

 nevoia de realizare (de performanță); 

 nevoia de apartenență; 

 nevoia de putere (de autoritate). 

Toți indivizii sunt animați de aceste nevoi. Diferențele 

interindividuale depind de dominantă. 

Nevoia de realizare a fost studiată mai amplu [7]. Au fost 

făcute următoarele constatări: 

- Intensitatea motivației este în funcție de puterea motivului, de 

expectanța cu privire la reușită și de atractivitatea performanței; 

- Persoanele cu nevoia de realizare ridicată sunt realiste, caută 

sarcini cu dificultate medie, pentru a fi  sigure de succes; au 

capacitatea de a amâna momentul recompensării. 

Nevoia de apartenență este dorința individului  de a fi 

acceptat de ceilalți, de a fi integrat într-un grup. Când relațiile sociale 

îi asigură un sentiment profund de apartenență, omul percepe viața ca 

având un rost. Oamenii care simt că viața lor nu are sens sunt 

vulnerabili la depresie, la dependența de o substanță sau la tratament. 

Eficiența personală scade dramatic.  
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Nevoia de putere face ca individul să tindă să ocupe într-un 

colectiv o poziție înaltă și autoritară. Puterea poate fi utilizată în scop 

personal sau social. Unii cercetători consideră că instinctul de 

autoconservare ține nu doar de  salvarea și perpetuarea speciei, ci și 

de  instinctul de ierarhizare [8] sau de conservare a grupului. Anume 

acest instinct face ca persoana să tindă spre o relaționare pozitivă cu 

semenii și să-și crească statutul social. 

Revenind la relația motivație-cogniție-comportament, 

menționăm ideea că, dacă motivația  nu este puternică, iar resursele 

cognitive sunt puține, se alege un efort mai mic și stereotipurile 

devin actuale [7]. Intensitatea motivației, însoțită de resurse cognitive 

suficiente, face ca individul să adopte un comportament eficient. 

Psihosociologii afirmă că, la nivel intrapersonal, emoțiile, 

comportamentele și procesele cognitive interacționează, rolul 

fundamental revenind celor cognitive [6, p. 186]. Angajarea unui 

individ într-o activitate depinde mult de reprezentările sale asupra 

propriei persoane și asupra situației. Informația receptată este 

comparată cu o informație de referință, iar neconcordanța dintre cele 

două informații determină o tensiune neplăcută în organism, care ar 

trebui să fie redusă [7, p. 74]. Această stare de tensiune  se numește 

disonanță cognitivă și desemnează o stare de disconfort psihic pe 

care individul o încearcă din cauza prezenței simultane a două 

cogniții inconsistente [7, p. 74]. Pentru a-și restabili echilibrul, 

persoana își modifică credințele/cognițiile și, în rezultat, 

comportamentul. 

Comportamentul uman rezultă din expectanța unei întăriri 

pozitive, uneori predomină tendința de a evita întărirea negativă. 

Curentul behaviorist promovează ideea că omul este o ființă 

programată pentru anumite reacții și comportamente. Modificând 

stimulenții și întăririle, se poate programa un anumit comportament. 

B. F. Skinner a propus teoria behaviorismului operant. În cadrul 
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acestei teorii, cercetătorul recomandă întăririle pozitive drept cea mai 

eficientă metodă de a forma un comportament dorit [9, p. 205]. Rolul 

fundamental în formarea convingerilor despre propria persoană, care 

stau la baza comportamentului, îl au părinții. Familia oferă copilului 

experiențe care le stimulează percepția autoeficienței. Ea se naște din 

susținerea oferită de părinți copiilor, în încercările lor de a învăța 

ceva și de a-și exersa abilitățile dobândite. Fiind încurajați, copiii se 

vor simți stăpâni pe ei înșiși, vor avea încredere în sine. Părinții care 

oferă copiilor un feedback negativ, pun accentul pe defectele lor le 

îngreuiază constituirea sentimentului de competență. Astfel, deciziile 

altora în legătură cu noi (în copilărie) ne formează percepția 

eficienței personale. 

A doua dimensiune a conceptului de eficiență personală este 

puterea. Ea reflectă nivelul de încredere a unei persoane în propriile 

abilități de a obține o performanță într-o anumită sarcină. Pășim în 

domeniul inteligenței emoționale. Stilul emoțional este un mod 

consecvent de a răspunde experiențelor din viața noastră [5]. În 

structura stiului emoțional identificăm șase elemente: reziliența, 

perspectiva, intuiția socială, conștiința de sine, sensibilitatea la 

context, atenția. Astfel: 

- Reziliența reprezintă modul în care o persoană își gestionează 

stresul, ce strategii de coping alege. 

-  Perspectiva poate fi pozitivă și negativă. Ea se referă la abilitatea 

de a menține energia și angajamentul la un nivel înalt. 

- Intuiția socială vizează abilitatea de a percepe semnele limbajului 

nonverbal. La o extremă a acestui spectru sunt intuitivii sociali, iar la 

cealaltă extremă sunt derutații. 

- Conștiința de sine, în repertoriul inteligenței emoționale, se referă 

la perceperea sentimentelor și a senzațiilor interioare. 

- Atenția definește puterea de concentrare a gândurilor și capacitatea 

de a ignora distragerile emoționale. 
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- Sensibilitatea la context ține de capacitatea de a înțelege normele de 

interacțiune socială. 

Generalitatea, a treia dimensiune a eficienței personale, ține 

de impactul eșecului sau al succesului asupra comportamentului și a 

expectanțelor. Persoanele cu un nivel foarte înalt sau redus al 

autoevaluării sunt potențiali nevrotici. Autoevaluarea excesiv de 

înaltă potențează apariția resentimentelor, toleranța scăzută la 

obiecții. Autoevaluarea cu nivel redus provoacă apariția complexului 

de inferioritate, acumularea frustrărilor fiind un focar puternic al 

conflictelor interioare. Confruntarea opiniilor persoanelor de 

referință duce la formarea autoevaluării. Ea are un impact decisiv în 

alegerea scopurilor cu un nivel înalt sau redus al dificultății de 

realizare. 

Expectanțele cu privire la autoeficiență sunt influențate direct 

de felul cum se autoevaluează persoana. Valoarea pe care ne-o 

acordăm se sprijină pe conceptul de sine, el însemnând modul în care 

ne categorizăm atât conduitele exterioare, cât și stările interne [6, p. 

321].   

În încheiere, concluzionăm că educația permanentă, poziția 

proactivă, succesele din trecut sunt un generator puternic de eficiență 

personală, iar felul cum ne proiectăm în viitor constituie baza 

motivației și permite valorificarea potențialului cognitiv și afectiv. 
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CONSENS ȘI CONTROVERSE PRIVIND ROLUL TEXTULUI 

LITERAR ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE 

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

 

Lilia PETRICIUC, doctorandă 

 

Abstract 

  This article highlights the pedagogical value of literary texts 

in terms of developing a series of competences as a source of 

extensive enrichment, if properly approached. It also shows how the 

unwillingness of both students and teachers to explore literary texts 

leads to poverty of linguistic expression, underdeveloped critical 

thinking skills, and reduced communicative and transversal 

competences. 

Key words: reading, literary text, communicative competence, 

transversal competences, expression, interpretation, performance 

 

Lectura a fost și rămâne pentru om principala modalitate de 

intrare în lumea cunoașterii. A renunța la lectură echivalează cu 

renunțarea la posibilitatea de a se dezvolta, de a crește, din toate 

punctele de vedere. Cei care aparțin generației „digital-natives” 
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afirmă tot mai frecvent că lectura nu mai face parte din interesele 

tinerilor și nu mai costituie calea spre cunoaștere. Referindu-ne la 

studierea limbii engleze ca limbă străină, remarcăm că această 

problemă devine una acută, care cere soluții imediate. Reticența 

studenților de a citi un text literar de proporții ceva mai ample, 

nemaivorbind de o lucrare literară clasică în original, ar putea părea 

justificată de afirmația pe larg acceptată, conform căreia obiectivul 

prioritar al orelor de limbă straină este de a fi capabil să utilizeze 

limba pentru a comunica. Din acest considerent, majoritatea autorilor 

de materiale instructiv–educative au exclus, practic, în totalitate 

textul literar din conținutul propus spre studiere. În schimb, acesta 

abundă în pagini extrase din broșuri comerciale, afișe și pasaje din 

presă. Afirmând aceasta, nu avem în vedere implicit inutilitatea lor, 

dimpotrivă, astfel de texte sunt extrem de utile în vederea dezvoltării 

unor abilități practice de a folosi limbajul convențional-funcțional 

pentru situații reale, precum scrierea unei scrisori de intenție, a unui 

CV, a unui e-mail, a unei reclamații. Intenția noastră este de a 

sublinia necesitatea reintroducerii textului literar la nivel universitar 

și a tratării lui cu atenția cuvenită, pornind de la numeroasele 

avantaje pe care le prezintă.  

Prezența extrem de redusă a textului literar în manualele 

utilizate la nivel terțiar reprezintă un motiv de îngrijorare pe care 

orice profesor îl are atunci când se abordează calitatea pregătirii 

viitorilor pedagogi de limbă străină. Se constată adesea că nivelul 

competenței de comunicare în limba engleză a absolvenților de 

universitate,  specialitatea B, nu corespunde întocmai cerințelor din 

ce în ce mai înalte de pe piața forței de muncă. Factorii care conduc 

la asemenea rezultate sunt multipli, uneori imposibil de identificat. 

Un lucru însă rămâne cert: expunerea insuficentă la lecturi literare în 

această limbă afectează semnificativ competența de comunicare, 
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precum și dezvoltarea de competențe transversale, atât de necesare în 

activitatea profesională și în viața cotidiană. 

În procesul învățării limbii engleze ca limbă străină, 

competențele calitative de a decoda un text scris, de a acumula 

cunoștințe despre o altă cultură, o altă epocă istorică, cu alte valori 

etc. reprezintă una dintre competențele-cheie pe care studenții 

universitari trebuie să le exploateze la intensitate maximă, pentru a 

atinge performanțe în această limbă. Or, se constată tot mai des că 

studenții nu posedă asemenea competențe, sau cele de care dispun 

sunt rudimentare, ceea ce, în mod direct, se răsfrânge asupra 

dezvoltării competenței lor de comunicare în această limbă și asupra 

succesului academic.  

Importanța competențelor de lectură eficientă este 

incontestabilă, în special la nivel universitar, unde studenții trebuie să 

posede aptitudini de a face interferențe, de a gândi critic și a 

interpreta mesajul unui text scris. Lectura textelor literare crește 

nivelul de cultură generală, vitală pentru un viitor profesor de limbă 

străină. Dacă, la finele studiilor universitare, un student-filolog nu 

cunoaște cei mai de seamă autori clasici, limba cărora o promovează, 

cum îi va motiva pe elevii săi să descopere lumea prin intermediul 

creațiilor lor? Stăpânind competențe de lectură calitativă, studentul 

are șanse reale în  atingerea succesului academic pe întreg parcursul 

școlar și mai apoi a celui profesional. Datorită acestor competențe, 

abil mânuite, se înfăptuiește învățarea propriu-zisă.  

Este semnificativă distincția dintre a ști să citești și a avea 

competențe de lectură. A ști să citești se limitează, într-un fel, la 

capacitatea de a decoda semnele grafice ale cuvântului scris. A 

dispune de competențe de lectură reprezintă rezultatul unui lung 

proces laborios care pornește de la simpla abilitate de a citi și include 

o întreagă serie de acțiuni mentale complexe care contribuie la 

dezlegarea sensului celor scrise. Valorificarea competenței de lectură 
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are ca scop îmbogățirea cunoștințelor, aceasta servind drept suport 

pentru dezvoltarea altor competențe. Reticența de a citi a luat 

proporții globale din variate motive, unul dintre ele fiind accesul la 

internet, cu toate posibilitățile multimedia ale acestuia. Marea 

majoritate a tinerilor pornesc de la argumentul că o imagine 

echivalează cu o mie de cuvinte (A picture is worth one thousand 

words). Fenomenul ia amploare și efectele lui se fac remarcate în 

mod special la nivel universitar. Criza lecturii în rândul tinerilor 

afectează în egală măsură randamentul lor academic în general, și, în 

mod special, la discipline specifice de studiu, unde competența de 

lectură eficientă este crucială. O lectură de calitate nu doar asigură un 

vocabular mai bogat într-o limbă străină, crește nivelul de cultură 

generală, contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la ameliorarea 

competențelor de analiză, sinteză și evaluare. Competența de 

comunicare însumând și competențe enciclopedice, este dificil, dacă 

nu chiar imposibil, să porți o discuție pe teme literare sau general- 

universale cu cineva care nu a ținut în mână o carte. Cu o persoană 

care nu citește, comunicarea poate fi plicticoasă, săracă în idei și 

argumente și îmbrăcată în cuvinte fără multă culoare și vitalitate. 

Sau, așa cum se afirmă pe bună dreptate: fără lectură se ajunge la 

tăcere sau la a vorbi mult și prost. Florentina Anghel remarcă faptul 

că, prin simpla citire a textelor literare, studenţii îşi pot dezvolta în 

mod inconştient vocabularul şi își formează un simţ al limbii care 

mai târziu le va facilita comunicarea şi înţelegerea [1, p.132-133]. 

Textul literar are capacitatea de a implica cititorul din punct 

de vedere cognitiv, dar și emoțional. Atunci când un text reușește să 

captiveze cititorul, vocabularul necunoscut devine transparent [5, 

p.7], cititorul fiind preocupat să descopere o lume nouă sau, uneori, 

să se redescopere, prin optica unui personaj sau a autorului. Astfel,  

prin intermediul unui text bine ales, în conformitate cu nivelul de 

pregătire al studenților, li se creează acestora condiții perfecte de a 
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cunoaște nu doar o altă limbă, ci și o altă cultură, alte viziuni asupra 

realității, contribuind la dezvoltarea competențelor de sinteză și 

comparare, de apreciere a frumosului, virtuții, adevărului etc.  

  În predarea/învățarea limbii engleze la nivel universitar, este 

semnificariv de a se depune eforturi pentru a sensibiliza studenții față 

de lectură, deoarece aceasta este nu doar drumul ce le deschide ușa 

spre o mai eficientă dezvoltare a competențelor de comunicare în 

această limbă, ci și a celor transversale, ce conduc spre o mai amplă 

cunoaștere a vieții în general. Halliday susține că textul scris este 

constitituv în dezvoltarea facultăților de a utiliza elementele limbii în 

context social [4, p.198], iar abilitatea de a conecta mesajul scris la 

realitatea înconjurătoare implică activități mentale complexe din 

partea celui care citește.Textul scris este centrat mai mult pe mesaj, 

spre deosebire de cel emis oral, care implică deopotrivă un mesaj și 

factorii care descriu contextul în care acesta este emis.  Collie și 

Slater [3, p. 5] remarcă faptul că, deoarece limbajul comunicării 

diferă substanțial de cel al unui text scris, acesta fiind uneori prea 

elevat, alteori mult prea simplu, exprimând profunzimea gândului 

într-un mod extrem de condensat, orice persoană care studiază o 

limbă străină trebuie să confrunte toate aceste varietăți pentru a-și 

ascuți capacitatea de interpertare a mesajului într-o multitudine de 

contexte. Din acest considerent, decodarea sensului devine uneori 

anevoioasă și incertă, cititorul neavând posibilitatea să solicite 

autorului explicații. Recurgând la un vast arsenal de cunoștințe, 

competențe transversale precum și competențe de lectură eficientă, el 

trebuie să descifreze mesajul de sine stătător, aflându-se într-un 

dialog imaginar cu autorul. Acest aspect contribuie în mod 

semnificativ la dezvoltarea gândirii critice, a capacităților de 

interpretare, precum și a celor de a face legătură între faptele de 

ficțiune și cele din lumea reală. Luate aparte, aceste avantaje 

constituie un argument solid în favoarea revitalizării textelor literare 
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în cadrul orelor de limbă engleză la nivel universitar, în mod special, 

opinie fervent susținută de numeroși cercetători: Cook, 1994, 

McKay, 1982, Lazar, 1996. 

Textul literar este neglijat destul de mult de majoritatea 

susținătorilor Modelului comunicativ. Totuși în ultima vreme se 

remarcă tot mai multe eforturi de a reda textului literar valoarea și 

rolul său însemnat în dezvoltarea competenței de comunicare într-o 

limbă străină și se propune o abordare curriculară în care textul  

literar, limba și cultura vor fi studiate ca un tot întreg.  

Hall [Apud 5, p. 112] menționează că, la nivel global, 

atitudinea față de textul literar în predarea/învățarea unei limbi 

străine a început a se ameliora, după ce timp de câteva decenii acesta 

a fost lăsat în umbră, preferându-se diverse texte nonliterare în 

vederea însușirii aspectelor funcționale ale limbii. Deocamdată, 

lucrurile nu s-au ameliorat semnificativ, utilizarea textului literar ca 

resursă educațională ține de decizia individuală a profesorului. Dar și 

astfel, se constată că se preferă evitarea acestuia din diverse 

considerente: timpul necesar pentru elaborarea sarcinilor de lucru în 

conformitate cu nivelul de competență al studenților, selectarea 

textului care trebuie să corespundă intereselor lor, volumul mai 

amplu, spre deosebire de textele informative etc. 

Deși nu puțini sunt acei care consideră textul literar o 

denaturare a realității, total avenit în cadrul orelor de limbă străină 

sau fiind folosit doar o sursă de vocabular poetic, demodat și inutil în 

secolul XXI, exprimăm convingerea că acesta reprezintă o sursă de 

multiple beneficii educativ-instructive, în special dacă este ales și 

exploatat cu grija și atenția cuvenite. Abordarea unor lucrări literare 

actualmente nu mai presupune înmagazinarea de diverse cunoștințe 

despre curente și tendințe literare, cu scopul de a transforma studenții 

în enciclopedii ambulante fără prea multe posibilități de aplicare 

practică a acestora. Aceste imperfecțiuni, în opinia lui Collie și Slater 
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pot fi cu ușurință excluse dacă se elaborează, se selectează și se 

implementează sarcini adecvate [3, p. 11].  

Din punct de vedere pedagogic, textele literare reprezintă o 

sursă practic inepuizabilă de activități didactice pentru un profesor 

inventiv, creativ și dinamic, care va implica studenții într-o mare 

diversitate de sarcini de lucru, de la cele mai simple până la cele mai 

complexe: identificarea de răspunsuri în context, răspunsuri la 

întrebări deschise, rezumare, reformulare, jocuri de rol, proiect 

tematic etc. [1, p. 136].  

Și, deoarece trăim vremuri agitate, în care latura materială 

prevalează asupra spiritualului, o însemnătate aparte în dezvoltarea 

valorilor estetice și morale ale studenților, în special ale celor ce 

urmează să devină pedagogi, revine textelor literare. Această valoare 

incontestabilă a lor trebuie explorată în profunzime și pentru a 

inocula studenților un simț și un gust estetic, care se dezvoltă prin 

abordarea diverselor forme de  expresie artistică și a le forma 

competența de a recepta, interpreta și transpune textul literar în 

contexte de viață reală. Așa valori umane precum toleranța, empatia, 

dăruirea sunt teme majore în numeroase lucrări literare și servesc 

drept model de urmat, astfel devenind nu doar o sursă de lectură, ci și 

de propagare a frumosului, a umanului, a universalului. Prin 

aplicarea unor strategii didactice bine chibziute se vizează receptarea 

optimă a textului literar, în multitudinea sa de valențe: lingvistice, 

sociale, axiologice, culturale, astfel transformându-se dintr-o valoare 

în sine într-o valoare pentru toți [6, p. 33].  
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Abstract 

The article comprises the role of the metacognition in 

forming the competence”Learning to larn” as an efficient process 

that presupposes the necessary competences of the individual to 

organize one s own learning both individually and in groups to 

acquire, to process, to evaluate and assimilate new knowledge and to 

apply these skills in a variety of contexts, including problem solvings, 

studying at home, learning at work and social learning. 
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 În lumea de astăzi, nu mai este posibilă limitarea procesului 

de învăţare la perioada şcolarităţii formale. Creşterea economică, 

competiţia în creştere de pe piaţa muncii, volumul tot mai mare de 

informaţii şi viteza cu care acestea se schimbă necesită o regândire a 

învăţării şcolare, care trebuie să pună bazele învăţării pe durata 

întregii vieţi (Life-Long Learning). Dincolo de o învăţare a 

conceptelor şi datelor factuale, învăţarea şcolară trebuie să devină tot 

mai mult o învăţare a instrumentelor de prelucrare şi accesare la nivel 

superior a informaţiei. Şcoala trebuie să privilegieze dezvoltarea 

capacităților de savoir-etre, savoir-reflechir şi savoir-faire, ţinând 

seama de vârsta elevilor, de nivelul lor de abstractizare, de 

diversitatea modurilor de învăţare. 

 Dacă în  secolul trecut accentul era pus pe rolul aptitudinilor 

intelectuale în obţinerea reuşitei şcolare, astăzi lucrurile sunt mult 

mai complexe. Se vorbeşte despre rolul factorilor motivaţionali şi de 

personalitate, despre responsabilitatea personală a individului, care 

trebuie să-şi cunoască foarte bine resursele şi mijloacele cele mai 

eficiente de acţiune într-o situaţie dată, în acceaşi familie de situaţii 

şi chiar în situaţii noi, diverse, ceea ce favorizează formarea/ 

dezvoltarea competenţelor. 

  În una dintre remarcile lui Horst Siebertse se spunea: „astăzi  

face carieră prefixul „auto”: autodeterminare, autorealizare, 

autoorganizare, autonomie, autoreglare, autocontrol, autodirijare [5, 

p. 182]. 

 R. Hamilton şi E. Ghatala susţin că „unul dintre lucrurile cele 

mai utile pe care un profesor poate să le facă pentru elevii săi este să-

i înarmeze cu instrumentele necesare învăţării independente.  

Pentru ca o strategie de instruire să fie eficientă pentru elevii 

cu dificultăți de învățare, este necesară focalizarea pe procesele 

cognitive, metacognitive și noncognitive (motivaționale, emoționale  

și  contextuale)  într-un  model  coerent  de  acțiune.   
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 În lumea de astăzi, informaţiile se învechesc în zece ani sau 

chiar mai repede, dar abilităţile de învăţare se folosesc întreaga viaţă, 

strategiile predării sunt eficiente doar dacă îi abilitează pe elevi să-şi 

asume propriul mod de a învăţa [5, p. 183]. 

 Probleme precum eșecul școlar, inadaptarea elevului la 

cerințele școlii, rezultate slabe și un randament  scăzut  sunt  privite  

din  diverse  perspective  și  cauze,  nu  doar  ca  prelungire  a 

neputinței elevului de a face față învățării și disciplinei școlare, lipsei 

lui de motivație, de interes. 

 În mediul școlar, principalele dificultăți de învățare 

identificate în contextul studierii disciplinei limba și literatura 

română se referă la deficiențe de  natură metacognitivă, care trebuie 

analizate împreună cu dificultățile de ordin cognitiv și noncognitiv, 

fără a le diminua din valoare [6, p. 26]. Referindu-ne la distincţia 

cognitiv-metacognitiv, menţionăm că aspectul cognitiv presupune a 

face ceva, de exemplu: a citi, a scrie, a calcula, a construi tabele – în 

cazul unor exerciţii şi ecuaţii la matematică, a înlocui numerele în 

formule, a rezolva ecuaţii şi a anunţa răspunsul final. Aspectul 

metacognitiv presupune alegerea şi planificarea a ceea ce este de 

făcut şi monitorizarea lucrurilor făcute deja. De exemplu: 

controlarea, monitorizarea şi reflecţia – cum ar fi încercarea de a 

înţelege problema (Despre ce este problema? Ce se cere aici?), 

analiza şi explorarea problemei (Care este diferenţa dintre problema 

dată şi cea anterioara? Ce se întâmplă dacă ..?), planificarea. 

  Un elev de succes este cel care îşi cunoaşte capacităţile 

cognitive, poate să ia o poziţie de distanţare reflexivă de sine, poate 

să intervină în vederea îmbunătăţirii propriei cunoaşteri sau a 

activităţii de învăţare. Acest tip de comportament este numit 

comportament metacognitiv. 

 Legătura dintre competență și capacitatea de transfer este 

evidentă.  ,,Transferul este nu numai faza terminală a învățării, el are 
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loc, în prezent, pe tot parcursul procesului de învățare. Pentru a 

învăța, a forma, cunoștințele ar trebui să fie transferate în permanență 

[5, p. 185].”  În literatura de specialitate se pot identifica diferite 

tipuri de transfer, a căror combinare poate asigura o sporire a 

capacităţii de transferabilitate a competenţelor. În  context, se  

utilizează  diverse  asocieri  referitoare  la  procesul  de formare  și  

dezvoltare a competenței: învățarea competenței, exersarea  

competenței, dobândirea,  formarea  și  dezvoltarea  competenței.  

Sintagma ,,dezvoltarea competenței”  se folosește atunci când 

competența este dezvoltată la un nivel oarecare, când  elevul  are  

cunoștințele  și  abilitățile  de  bază  și  se  ajunge  la  nivelurile 

următoare – moderat, bun, foarte bun și superior. Este etapa de 

dezvoltare, perfecționare a competenței. 

 Modelul învăţării autonome aduce în atenţia teoreticienilor şi 

practicienilor educaţiei conceptele de autoreglare şi automonitorizare 

a învăţării. Autoreglarea învăţării se referă la capacitatea elevilor de a 

exercita un control activ, metacognitiv, motivaţional şi 

comportamental asupra propriei învăţări. Experienţa avansată [5, 

p.184], precum şi cea proprie denotă că învăţarea autonomă, 

independentă, autodirijată şi autoreglată este acea învăţare în care cel 

ce învaţă devine capabil:  

 să-şi fixeze şi să-şi impună scopuri realiste, ţinând cont de 

propria capacitate de învăţare; 

 să caute informaţia necesară pentru rezolvarea problemelor cu 

care se confruntă; 

 să activeze, în cadrul procesului  de învăţare, acele 

cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi pe care le posedă deja şi cu ajutorul 

cărora va efectua noi achiziţii; 

 să conştientizeze ce şi cât ştie şi ce anume ar trebui să ştie 

atunci când abordează o sarcină de învăţare; 
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 să se automotiveze (să-și conştientizeze propriile interese, 

aspiraţii, scopuri) şi să se implice afectiv în realizarea învăţării; 

 să aleagă cele mai adecvate metode şi tehnici de învăţare 

pentru a-şi atinge scopurile; 

 să recunoască măsura în care a fost înţeles conţinutul 

informaţional şi în ce proporţie a fost el asimilat; 

 să-şi monitorizeze şi să-și controleze propria activitate de 

învăţare, asigurându-i, astfel, autoreglarea. 

 Analizând aceste concepte, observăm că accentul se 

deplasează de pe conţinuturile achiziţionate de elevi pe strategiile 

iniţiate de aceştia pentru a-şi îmbunătăţi performanţele învăţării. Cel 

care învaţă este considerat un actor co-responsabil de activitatea pe 

care o desfăşoară: este iniţiatorul propriilor experienţe de învăţare, în 

continuă căutare de informaţii utile pentru rezolvarea diverselor  

situaţii problematice şi reorganizându-şi în permanenţă cunoştinţele. 
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EVOLUȚII ISTORICE ALE PEDAGOGIEI SOCIALE ÎN 

MODERNITATE 

Marioara ROTARU, doctorandă 

Abstract 

This study proposes a historical approach of the conceptual 

framework that is to be established to the opened epistemological 

model of modern social pedagogy. There are analysed origins, 

various significant phases and the conceptual development of this 

area, based on the cultural model of modern society. 

The importance of the proposed theme that arises from the issues of 

modern social pedagogy aims to capitalize historic researched field 

in epistemological and social sense. The study of specialized 

literature reveals different points of view which help us to see the 

panorama of what reference authors understand by Social Pedagogy. 

From this panoramic view we will be able to take out the 

sociological referents that constitute the noetic foundation of this 

science. 

Historical research methodology will be based on the 

principle of synchronism and diacronism in the specific context of 

socio-human sciences (generally), pedagogical sciences (in 

particular). From a methodological point of view, we will assume a 

definition of Social Pedagogy as a branch of Pedagogy studying 

social determinism of educational events designed as forming human 

processes, by and for society. 
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În încercarea de a aborda cronologic arealul de cunoaștere 

aflat la granița dintre pedagogie și sociologie, C. Constantinescu și  

S. Cristea [1] plasează pedagogia socială (la nivel de concepte și 

deschideri metodologice) pe traseul epistemologic al apariției și 

dezvoltării sociologiei educației. În acest sens, autorii identifică  trei 

etape de evoluție a domeniului pedagogiei sociale: 1) pedagogia 

socială, care promovează ideea dependenței pedagogiei de 

sociologie; 2) pedagogia sociologică și sociologia educației, cu o 

abordare interdisciplinară a fenomenului educațional; 3) sociologia 

pedagogică [2, p. 11]. La nivel de paradigmă, pedagogia socială 

proiectează teoria și practica educației prin centrarea asupra 

cerințelor externe/sociale față de educat, exprimate de societate prin 

educator, ca reprezentant al său.   

Câmpul semantic al noțiunii de pedagogie socială va fi 

dezvoltat prin sintagmele ancorate științific de autori consacrați 

istoric în referențialul axiomatic al științelor pedagogice: Paul 

Natorp, Herman Nöhl și Émile Durkheim . 

În ceea ce privește originea istorică a pedagogiei sociale, 

constatăm că ea s-a afirmat ca direcție de evoluție a științei educației, 

raportată la modelul cultural al societății industrializate, la granița 

dintre secolele XIX – XX. Noua abordare paradigmatică a constituit 

o reacție la pedagogia individualistă, ce punea accent pe individ și pe 

particularitățile psihologice ale acestuia, ignorând rolul societății în 

educație. În acest sens, I. Albulescu afirmă: „caracteristica educației 

sociale, care o deosebește de cea pe care o numim individualistă, 

constă, în primul rând, în predominarea preocupărilor sociale și, în al 

doilea rând, în considerarea individului numai ca o parte componentă 

a unui tot social, căci, cu voie sau fără voie, el este dependent de 

societate și de idealurile impersonale” [3, p. 274]. Conceptul de 
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pedagogie socială a fost lansat de germanul Paul Gerhard Natorp 

(1854-1924) la sfârșitul secolului al XIX-lea (1899), în lucrarea 

Sozialpädagogik. Theorie der Willensbildung auf Grundlage der 

Gemeinschaft (Pedagogie socială. Teoria luării deciziilor pe baza 

comunității) [4]. Natorp a elaborat ideea că organizarea socială a 

educaţiei reclamă parcurgerea a trei etape  în succesiunea dezvoltării 

conştiinţei practice: (1) viaţa instinctuală,  (2) voinţa şi, în final, se 

va tinde în mod nemijlocit către (3) raţiunea morală. În sens larg, se 

promovează teza conform căreia problemele educaţiei trebuie tratate 

ştiinţific în legătură cu chestiunile sociale sau, într-o accepțiune  mai 

restrânsă, că ştiinţa despre educaţie trebuie să se întemeieze pe ştiinţa 

despre viaţa socială. Conceperea individuală a educaţiei este o 

abstracţiune, care are o valoare mărginită; prin urmare, ea trebuie să 

fie depăşită. Autorul respinge teza unicităţii individului, promovată 

mult timp de către doctrinele pedagogice, nutrind convingerea că 

„omul nu creşte izolat şi nici pur şi simplu unul lângă celălalt 

aproximativ în aceleaşi condiţii, ci fiecare se află sub influenţa 

multiplă a celorlalţi şi reacţionează constant la asemenea influenţă”. 

În dezvoltarea acestor idei, el a fost influențat de filosoful german 

Immanuel Kant (1724-1804) și de sociologul german Ferdinand 

Tönnies (1855-1936). Kant face apel la o comunitate etică bazată pe 

încredere reciprocă. Tönnies a publicat o carte de referință cu 

denumirea Comunitatea și Societatea Civilă (1887), în care a 

dezbătut problema dihotomiei Gesellshaft (societate, în sens larg) – 

Gemeinschaft (comunitate, în sens restrâns) și a susținut că, în timp 

ce prima este caracterizată prin individualism, cea din urmă este 

ghidată de solidaritate. În consens cu Tönnies, Natorp considera că 

modelul Gemeinschaft ar avea mai mult potențial de a clădi o lume a 

fericirii universale, în care oamenii ar deveni conștienți de adevărata 

lor umanitate. ,,Omul individual este în realitate o abstracţie, precum 

este şi atomul fizicianului. Cu privire la tot ceea ce constituie omul 
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ca om, acesta nu este mai întâi individ şi apoi intră în comuniune cu 

ceilalţi, ci el nu este deloc om fără această comuniune” [4, p. 84].  

Așadar, pedagogia socială implică recunoaşterea principială a 

faptului că atât educaţia individului este condiţionată social în orice 

direcţie esenţială, cât şi, pe de altă parte, faptul că o formare umană 

a vieţii sociale este condiţionată în mod fundamental printr-o 

educaţie adecvată a individului. Potrivit cu aceasta, ,,trebuie 

determinată şi sarcina ultimă, cea mai cuprinzătoare a educaţiei. 

Prin urmare, tema acestei ştiinţe o constituie deci condiţiile sociale 

ale educaţiei şi condiţiile educaţiei vieţii sociale” [4, p. 94]. 

Ėmile Durkheim (1858-1917) reia dezbaterea științifică,  

lansând ideea că există o realitate socială anterioară oricărui individ 

și că societatea este un fenomen autonom, care are posibilitatea de a 

se autodetermina și este diferită de suma indivizilor care o compun. 

Acest fenomen social are putere de constrângere – pe care o exercită 

asupra indivizilor, determinând asimilarea de către aceștia a valorilor 

și normelor societății. Punctul de plecare în analiza oricărei influențe 

educaționale este lămurit, și anume că faptele sociale trebuie tratate 

științific. Pentru a supune însă științei ,,o ordine de fapte”, trebuie să 

identifici ce este obiectiv în ele, adică un element obiectiv susceptibil 

de determinare exactă și chiar de măsură, să descoperi, după cum 

formula Descartes, ,,latura (biais) prin care ele sunt științifice” [5, p. 

42].  

În viziunea lui Durkheim, scopul educației este, de fapt, 

formarea indivizilor pentru societate, fiecare copil fiind lipsit la 

naștere de informațiile necesare integrării în societate, având doar 

natura sa individuală. Educația este mijlocul prin care are loc 

socializarea individului, formarea lui conform idealurilor valorizate 

de societatea respectivă, într-un moment anume. Socializarea 

individului presupune devenirea lui pe plan moral, căci moralitatea 

își are sorgintea acolo unde începe viața socială. Prin această viziune, 
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Durkheim îndepărtează speculația filosofică din analiza faptelor 

sociale, ca metodă exclusiv ideologică, de altminteri, singura posibilă 

în concepția generală a epocii. 

După Primul Război Mondial (1914-1918), în contextul 

reformelor democratice ale Republicii de la Weimar, pedagogia 

socială a dobândit mai multă consistență epistemică datorită ideilor 

unui alt filosof și pedagog german: Herman Nöhl (1879-1960). Prin 

combinarea elementelor de teorie și practică, Nöhl a jucat, în 

perioada anilor '20, un rol-cheie în dezvoltarea bazelor pedagogiei 

sociale atât ca disciplină autonomă, cât și ca ideologie.  

Începând cu Nöhl, pedagogia socială va interpreta realitatea 

dintr-o perspectivă hermeneutică, dezvoltând o analiză structurată a 

cauzelor care produc inegalitățile sociale și suferința umană. Acesta a 

susținut că punctul de plecare al dezvoltării teoriei în pedagogia 

socială este o realitate concretă, care ar trebui să ajute la integrarea 

tuturor inițiativelor centrate pe nevoile tineretului în conturarea unor 

programe educative al căror scop principal să fie promovarea 

bunăstării generale a participanților. Pentru Nöhl, intervențiile 

specifice pedagogiei sociale ar trebui să se concentreze asupra 

întrajutorării, pe care a conceptualizat-o ca un proces educativ 

holistic de conștientizare, bazat pe dragoste și respect profund pentru 

demnitatea umană . În consecință, întrajutorarea ar trebui considerată 

drept un mijloc educativ în formarea cetățenilor. Acțiunea educativă 

ar trebui să țină seama de contextele istorice, culturale, personale și 

sociale în care se exercită acțiunea educativă. 

În ciuda intențiilor umanitariste și democratice ale 

fondatorilor săi, în anii 1930-1940 pedagogia socială a fost 

apropriată de către naziști, care au adaptat filosofia bazată pe valorile 

comunității la sistemul de educație hitleriană.  

După Al Doilea Război Mondial (în anii 1960-1970), o nouă 

generație de adepți ai pedagogiei sociale progresiviste revizuia ideile 
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lui Nöhl. Printre aceștia s-au regăsit educatorii germani Klaus 

Mollenhauer (1928-1998) și Hans Thiersch (1935), ale căror idei au 

fost influențate de Școala de la Frankfurt, cu o abordare care punea 

accent pe hermeneutică și teoria critică. Mollenhauer și Thiersch au 

continuat demersul lui Nöhl de fundamentare a pedagogiei sociale ca 

disciplină autonomă, punând  accent pe critica și emanciparea socială 

prin programe de educație nonformală, flexibile și experimentale. În 

această perioadă, teoria pedagogiei sociale s-a desprins de filosofie și 

antropologie, îndreptându-se către sociologia critică [6].  

Pe parcursul secolului al XX-lea, pedagogia socială a fost 

asimilată și adaptată în mai multe țări europene, precum Belgia, 

Olanda, Ungaria, Slovenia, Suedia și Danemarca. În multe alte țări, 

pedagogia socială s-a propagat la nivel ideologic prin intervenții și 

experiențe educaționale aliniate cu principiile și practicile conexe 

pedagogiei sociale, sub diferite denumiri: educație nonformală, 

asistență socială, dezvoltare comunitară, animație socioculturală, 

andragogie etc. Conchidem așadar că, indiferent de axiomatica 

evocată în sens istoric și cultural, pedagogia socială este o construcție 

teoretică orientată axiologic, ontologic și epistemologic, în care 

gândirea și acțiunea, teoria și practica se condiționează reciproc. 

În concluzie, menționăm că există un consens în literatura de 

specialitate asupra ideii că pedagogia socială este o ramură a 

pedagogiei care studiază actul educativ întemeiat pe cunoașterea 

vieții sociale și a cerințelor comunității. Obiectul de studiu specific 

este educația socială facilitatoare de experiențe participative ca 

antrenament psihosocial pentru viitorul cetățean, iar sursa 

metodologică este antagonică psihologiei și specifică sociologiei. 
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PEDAGOGIA BRITANICĂ MODERNĂ, O PRACTICĂ 

POLITICĂ 
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 Abstract 

Lately, British pedagogs and teachers bring to discussion the 

concept of pedagogy as a political practice and the term experience. 

In order to define these two concepts, professionals need to approach 

these concepts starting from the classroom experience and redefine 

them according to the epistemological integrated concepts.  

Keywords: pedagogy, pedagogical practice, new dimensions 

of pedagogy 

Pedagogii britanici vorbesc în ultima perioadă din ce în ce 

mai mult despre pedagogie, ca o practică politică, caracterizând-o ca 
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o pasiune care investește cu o urgență deosebită, provocarea de a 

luat-pentru-a acordat adevăruri sociale și lupta pentru o ordine 

morală mai dreaptă și plină de compasiune capabilă să susțină 

diversitatea vieții  [5, p. 7].  

  

După ce, în perioadă modernă a educaţiei britanice, anii 1960-

1980, Brian Simon declara că în Anglia nu există pedagogie, putem 

afirma că în perioada postmodernă se vorbeşte din ce în ce mai mult 

despre şcoală ca despre o „muncă pedagogică”. Nenumăratele 

posibilităţi şi instrumente ale pedagogiei moderne ridică problema 

conţinuturilor şi a metodelor care ar trebui să fie folosite în procesul 

de învăţământ. În mod firesc, orice pedagog/profesor trebuie să 

cunoască temele, itemii, dar şi modalitatea în care acestea trebuie să 

fie abordate. Pedagogia nu este o ştiinţă abstractă, ba din contra, 

pedagogia are o formă contingentă.  În situaţiile reale însă, se 

porneşte întotdeauna de la „un punct de practică”, dintr-un anumit 

loc şi de la anumite teme, predefinite de celelalte instrumente ale 

pedagogiei. Astfel de teme sunt adesea specificate în linii mari, prin 

programa şcolără, care au statut predeterminat, în care se specifică ce 

trebuie să se predea în funcţie de vârsta şcolarilor. 

Tematica este strâns legată de preocupările contextuale 

specifice, cu o aplicabilitate cu spectru larg.  Roger Simon afirma, în 

lucrarea sa Teaching against the Grain: Texts for a Pedagogy of 

Possibility, că cei implicaţi în reforma educaţională, plecând de la 

profesori şi terminând cu politicieni, trebuie să se apropie de latura 

strategică a acesteia, mai întâi pe plan local, apoi naţional şi să 

formuleze practici şi metode contextuale integrate epistemologic şi 

moral. R. Simon propune să se înceapă cu definirea explicită a 

noţiunilor incluse în curriculum, pentru a se evita probabilitatea unei 

erori umane de percepţie [1].  
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Pedagogia britanică modernă foloseşte des termenul de 

„experienţă, care este definit ca un proces ce se construieşte pe baza 

subiectivismului, fiind uneori influenţat de situaţia socioeconomică. 

Pentru ca o transformare socială semnificativă să aibă loc, fără 

îndoială, aceste forțe vor trebui să fie abordate din altă perspectivă. 

Cu toate acestea, profesorii trebuie să  înregistreze toate aceste 

schimbări, de asemenea, prin discursuri și reprezentări care afectează 

efectiv și concret viața oamenilor [4].
 

  Această construcție discursivă a subiectivității este un proces 

care are loc continuu, în moduri adesea contradictorii, într-o 

multitudine de relații. Din acest punct de vedere, subiectivitatea este 

o construcție în curs de desfășurare nu prin efectul imaginilor sau al 

textelor pe care le impune, prin anumite idei sau valori, ci, mai 

degrabă, prin misiunea personală, subiectivă a realității sociale în 

cadrul regimurilor discursive, care dau semnificație şi valoare 

evenimentelor și condițiilor vieții cotidiene. Ca proces, experiența 

este definită  uneori  prin formule contradictorii care rezultă din 

interacțiunea semiotică a lumii exterioare și a lumii interioare. Cu 

alte cuvinte, cum știm cine suntem, cum ne cunoaștem lumea noastră 

sunt chestiuni care trebuie să fie percepute în legătură cu modul în 

care oamenii încearcă să „înțeleagă”, în special a modurilor de 

cunoaștere [4, p. 8].   

Practica pedagogică  este văzută ca o încercare de a influența 

experiența și formele sale care rezultă din subiectivitate. Ca mod de 

organizare și reglementare a practicilor productive, pedagogia 

încearcă să influențeze felul în care sensurile sunt absorbite, 

recunoscute, înțelese, acceptate. Într-adevăr, activitatea pedagogică 

practică este întotdeauna întemeiată în regimurile discursive care 

structurează formele particulare de reprezentare (texte scrise,  

programe de televiziune, muzică, filme, povești personale, simulări 

experimentale), care urmează să fie implicate  și diferitele moduri de 



308 

 

angajare considerate de dorit. De aici și practica pedagogică include 

o dimensiune epistemologică inevitabilă, ceea ce conduce la un punct 

crucial referitor la fondul unei pedagogii de posibilitate.  În alegerea 

materialelor scrise, vizuale, auditive sau experimentale, trebuie luată 

în considerare dimensiunea politică, deoarece conţinutul acestora 

este menit să realizeze relaţionarea cu celelalte forme. Poveștile pe 

care le spunem, povestirile care dau coerență și oferă sens vieții 

noastre au stabilit termenii în care suntem capabili să formulăm 

posibilitățile de existență.  

O altă strategie curriculară pe care profesorii  ar putea să o 

experimenteze este  folosirea textelor interdiscursive bazate pe 

repovestirea sau recitirea lucrărilor cunoscute. Această strategie este 

o încercare de reinterpretare în funcţie de situaţia sociopolitică şi 

culturală.   

Pericolul emergent într-o pedagogie a posibilității subliniază 

ideea că practica pedagogică este întotdeauna socială. Ea încearcă să 

intre într-un un anumit spațiu social transformând contururile de 

comunicare în structuri de relații, în care au loc predarea și învățarea. 

Având în vedere potențialul de risc personal și interpersonal asociat 

cu o pedagogie de posibilitate, este important să se ia în considerare 

relaţiile sociale pe care le are profesorul cu elevii din clasa lui. 

Primul argument adus în această teorie este dimensiunea unei forme 

de susținere socială critică de re-acțiune și de transformare vizionară.  

În acest sens, Roger Simon propune trei dimensiuni: comunicare 

deschisă, recunoaşterea parţialităţii şi sensul „aventurii” colective.   

Legată de un eveniment istoric radical pentru toate nivelele 

de cunoaștere, inclusiv propria sa definire, o pedagogie a posibilităţii 

nu poate să se nască dintr-un dogmatism epistemologic politic și nici  

dintr-o relativitate cinică, caracterizată de unele forme ale 

constructivismului social postmodern. Mai degrabă, o astfel de 

pedagogie solicită celor care participă în cadrul acestui  proces să fie 
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responsabili și răspunzători pentru îndeplinirea obiectivelor. După 

cum notează Kathleen Weiler, acest lucru înseamnă abandonarea 

unei baze transcendentale pentru politica noastră [6] și înțelegerea 

faptului că „adevărul” reprezintă  forme specifice și particulare de 

realizare și nu o promițătoare transcendere a viziunilor tuturor 

limitelor și responsabilităţilor [3, p. 584].  Acest lucru se reflectă în 

clasă: profesorul, împreună cu elevii săi, trebuie să găsească 

oportunitatea pentru exprimarea legitimă a propriilor puncte de 

vedere în timp ce supune simultan aceste puncte de vedere 

examinării în parțialitatea lor, realizare și construire în cadrul 

pozițiilor diferențiate oferite de relații, cum ar fi genul, rasa, clasa 

socială, vârsta și regiunea. Este într-adevăr o provocare dificilă, care 

necesită un proces colectiv, în cadrul căruia ar trebui să fie de 

așteptat apariția conflictului și a diferenței.  

Într-o pedagogie de posibilitate, învățarea prin cooperare este 

redusă la o armonie productivă. Profesorul trebuie să fie pregătit să 

accepte diferența și dezacordul ca resurse ale învățării fără a 

dramatiza realitățile lor. Diversitatea și disidența pot distruge 

comunitatea la fel de mult așa cum ea poate fi și o sursă de vitalitate 

în special atunci când profesorii și elevii nu reușesc să vadă modul în 

care diferența este aproape întotdeauna constituită în cadrul relațiilor 

de putere. În cazul în care este o reflexivitate responsabilă, acest 

lucru trebuie să conducă la propria noastră înțelegere a relațiilor de 

putere în care participăm așa cum oferim pretențiile noastre de 

cunoaștere [ 2, p. 297-324]. 
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LIMITELE TEORIILOR CONSTRUCTIVISTE 

 

Lucia ȘCHIOPU, doctorandă 

 

Abstract 

Constructivist theories define learning as a very sophisticated 

process of representation and organization of information which is 

generated by the fusion with the environment. They are emphasizing 

a concept based on the person being active who is using his cognitive 

processes to represent the events to predict the future, to choose for 

the best option for action, to socialize and simply to find his role in 

life. There are rejected the alternative conceptions on the person, 
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which consider the personality as a passive victim of unconscious 

impulses and his past, he is not viewed as a passive actor exposed to 

external incentives. 

   

Teoriile constructiviste folosesc corelația dintre importanța 

factorilor interni, care iau în considerare rolul funcționării cognitive 

în comportament și importanța factorilor externi, așa-ziși stimuli, 

care provoacă o schimbare de comportament. Aceste teorii pun 

accent pe competențele pe care le posedă individul: competențe 

cognitive, competențe de comunicare  și  abilitatea persoanei de a-și 

rezolva problemele. Teoria se centrează pe competențele exprimate 

de individ prin tot ceea ce face [8, p. 30]. În cadrul acestei teorii se 

afirmă că toți copiii trec prin diverse nivele sau etape care le permit 

să construiască noi reguli și reprezentări.  În același timp, învățarea 

este descrisă ca o experiență de mediere socială, în care subiecții 

construiesc noi blocuri de cunoștințe pe baza interacțiunii cu mediul 

lor cultural și social. Cercetătorii Piaget, Vygotsky, Bandura susțin 

că dezvoltarea intelectuală poate fi înțeleasă numai dacă se studiază 

contextul sociocultural în care a avut loc dezvoltarea  

 Teoria dezvoltării sociale - Social Development Theory, susținută 

de Lev Vygotsky.  

Tema majoră a teoriei dezvoltării sociale este rolul 

fundamental al interacțiunii sociale în dezvoltarea cunoașterii [8, p. 

41]. Vygotsky afirmă că dezvoltarea culturală a personalității este 

multiaspectuală: socială și individuală, adică interpsihologică și 

intrapsihologică. Toate funcțiile superioare se modelează în 

conformitate cu relațiile reale dintre indivizi [8]. Al doilea aspect al 

teoriei lui Vygotsky este ideea că potențialul pentru dezvoltarea 

cunoașterii depinde de zona proximă a dezvoltării (ZPD): un prag 

diferențial dintre nivelul actual de cunoaștere și un nivel potențial de 
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cunoaștere. Dezvoltarea deplină a zonei proxime de cunoaștere 

depinde de o interacțiune social fructuoasă și saturată.  

Teoria lui Vygotsky a fost o încercare să explice conștiința ca 

un produs final de socializare. În învățarea unei limbi străine, primele 

dialoguri cu colegii sau cu alți participanți ai procesului de învățare  

au ca scop comunicarea, dar odată asimilate ele se interiorizează și 

permit formarea discursului interior. Anume această teorie are o 

aplicație largă în învățarea limbilor străine. 

 

 Învățarea socială sau învățarea prin imitație – Social 

Learning Theory, promovată de Albert Bandura. 

Teoria socială de învățare accentuează importanța observării 

și modelării comportamentului, atitudinilor și reacțiilor emoționale 

[7, p. 43]. Din fericire comportamentul uman se învăță în rezultatul 

observațiilor, prin modelare – observând pe alții cum își formează o 

idee despre comportamentele noi modelate, care mai târziu servește 

ca ghid pentru acțiune [1, p. 22]. 

Teoria socială explică comportamentul uman în termeni de  

interacțiuni constante reciproce între influențele cognitive, 

behavioriste și ale mediului extern. Bandura și-a îndreptat atenția 

asupra conceptului de autoeficiență într-o varietate de contexte.  

Procesele de observare sunt: 1) atenția, incluzând 

evenimentele modelate (distincții, valențe afective, complexități, 

predominare, valoare funcțională), 2) calitățile observatorului 

(codificarea simbolică, organizarea cognitivă, repetarea simbolică, 

repetarea motorică), 3) reproducerea/imitarea motorică, incluzând 

capacități fizice, autoobservarea reproducerii/imitării, precizia 

feedbackului, 4) motivarea, incluzând întăririle externe și delegate 

precum și întăririle proprii [1]. Teoria socială a fost aplicată pentru 

studiul agresivității și tulburărilor psihologice [7, p. 44], precum și în 

programele de formare a comportamentului.  
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 Teoria contextului funcțional – Functional Context Theory 

(Tom Sticht)  

Teoria contextului funcțional accentuează importanța de a 

face învățarea relevantă față de context și experiența în care au fost 

implicați. Învățarea informației noi este facilitată prin efectuarea de 

legături dintre cunoștințele vechi și cele noi.  

Teoria contextului funcțional pune accent pe interacțiunea a 

trei componente: 1) baza de cunoștințe pe care o posedă individul, 2) 

deprinderi de procesare, incluzând limba, soluționarea problemelor și 

strategiile de învățare, 3) informația afișează informațiile actuale. 

Această teorie, de asemenea, propune metode noi de control. În loc 

de a folosi sistemul de note, se folosește măsurarea conținutului de 

cunoștințe și diferențierea dintre învățarea funcțională și cea 

academică. De exemplu, controlarea citirii ar trebui să măsoare 

ambele aspecte: citirea propriu-zisă din manual și citirea prospectivă 

pentru luarea deciziilor de viitor. Teoria contextului funcțional are 

aceleași tangențe cu învățarea situațională, care de asemenea pune 

accent pe importanța contextului în timpul învățării, cu 

preponderență pentru instruire: citit/scris și matematică.  

 Învățarea situațională – Situated Learning Theory – lansată 

de J. Lave. Lave definește învățarea ca o funcție a activității, a 

contextului și a culturii, în care ea are loc, adică e privită în contextul 

situației. Aceasta se opune majorității activităților de învățare care au 

loc în clasă și care, la rândul lor, implică cunoștințe abstracte și 

deplasate din raza contextuală. Interacțiunea socială este componenta 

critică a învățării situaționale – elevul se implică direct în viața 

comunității, care configurează anumite concepții și comportamente. 

Un începător parcurge calea de la periferia comunității sale spre 

centru, el devine mai activ și mai angajat în cadrul culturii sale și, 

spre sfîrșit, își asumă rolul de expert. Învățarea situațională este mai 

mult neintențională decât una deliberată. Aceste idei Lave și Wenger 
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le numesc proces de participare periferială legitimată (legitimate 

peripheral participation) [6, p. 33-40]. 

 Teoria atribuirii – Attribution Theory –  a lui B. Weiner.  

Această teorie studiază cum persoanele interpretează 

evenimentele și cum aceasta le afectează procesele de gândire și 

comportamentul [4, p. 302]. Weiner a identificat că cei mai 

importanți factori care afectează rezultatul final al unei activități 

sunt: efortul, gradul de dificultate a sarcinii și capacitatea individului. 

De asemenea, au fost evidențiate trei dimensiuni cauzale: punctul de 

control, stabilitatea și controlabilitatea. Punctul de control are doi 

poli: intern și extern. Dimensiunea de stabilitate relevă dacă aceste 

cauze se schimbă în timp. Spre exemplu, capacitatea este considerată 

drept o cauză stabilă și internă, iar efortul este considerat instabil și 

intern. Teoria atribuirii este strâns legată de motivare.  

 Teoria psihogenezei cunoștințelor și a operațiilor 

intelectuale - Genetic Epistemology Theory, promovată de Jean 

Piaget.  

Mai mult de șase decade, Jean Piaget a condus un program de 

cercetare naturalistică ce a afectat profund înțelegerea noastră cu 

privire la dezvoltarea copilului. Piaget a numit-o „genetic 

epistemology" (epistemologia genetică), deoarece el era direct 

interesat de formarea și dezvoltarea cunoștințelor la ființele umane 

[9, p. 58].  

Conceptul de structură cognitivă este central în lucrarea sa. 

Structurile cognitive sunt modele de acțiuni mintale și fizice care 

subliniază anumite acte de inteligență și corespund cu stadiile de 

dezvoltare a copilului. Sunt patru structuri cognitive primare: 1) 

senzorial-motorii, 2) preoperaționalizări, 3) operaționalizare 

concretă, 4) operaționalizare formală [5, p.12]. La etapa senzorial-

motorică (0-2 ani), inteligența ia forma unor acțiuni motorii. În 

perioada preoperaționalizării, inteligența este intuitivă (3-7 ani). 
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Structura cognitivă în perioada etapei operaționalizării concrete (8-11 

ani) este logică, dar depinde de referenți concreți. În etapa finală, de 

operaționalizare formală (12-15), gândirea implică abstractizarea [3, 

p. 62]. 

Structurile cognitive variază de la un individ la altul și se 

schimbă în procesul de adaptare: asimilare și acomodare. Asimilarea 

implică interpretarea evenimentelor cu ajutorul structurilor cognitive 

existente, iar acomodarea se referă la schimbarea structurilor 

cognitive ca să dea sens excitanților mediului. Dezvoltarea cognitivă 

constituie un efort permanent de adaptare la cadrul mediului, în 

contextul asimilării și acomodării. Operaționalizarea concretă a unei 

etape are mai mult de 40 de forme distincte având clasificări în 

termeni de relații spațiale, timp, număr, mișcare, șansă, conservare și 

măsurare.  

Constructivismul definește învățarea ca un proces activ, 

contextualizat, care pune accent mai mult pe construcție decât pe 

asimilare. Cunoașterea este bazată pe experiența proprie a lumii 

înconjurătoare. Individul creează ipoteze prin prisma negocierilor 

sociale. Fiecare persoană are o interpretare diferită și, respectiv, un 

proces diferit de construire a blocurilor de cunoștințe.  Omul nu mai 

este privit ca o tabula rasa, ci ca o mașinărie continuă de rearanjări 

ale informației de diversă natură: politică, socială, culturală, 

științifică.  
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ROLUL LIDERULUI ÎN FORMAREA ȘI CONSOLIDAREA 

ECHIPEI MANAGERIALE ȘCOLARE 

 

Margareta SIMEREȚCHII, doctorandă 

  

Abstract 

The school manager has the mission to form, to develop and 

contribute to the efficiency of the managerial team. The leaders 

which have the opportunity to form their own team, will apply the 

strategy of selecting the suitable persons and will clearly establish 

the conception. The manager
,
s actions, when he leads an inheritable 
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team, are connected to the capacity of turning the crises into 

oportunities and flexibility, through the application of a ,,T” 

management. An efficient leader will continuously invest in his team, 

promoting the managerial example for the all team members. 

 

Echipa managerială școlară constituie unitatea de bază a  

conducerii organizației, iar managerului îi revine rolul de a forma, a 

dezvolta și a contribui la eficientizarea acesteia. Prin puterea sa de 

influență, managerul-lider poate produce un impact considerabil 

asupra ritmului de creștere a echipei manageriale și a felului în care 

aceasta învață și activează. În acest context e cazul să specificăm 

diferențele dintre manager și lider: managerii sunt cei care livrează 

rezultate, în timp ce liderii sunt strategi,  gândesc în perspectivă. Într-

o instituție școlară aceste două roluri trebuie să coexiste, pentru 

simplul fapt că sunt diferite, dar în acelaşi timp complementare. 

Orice efort de a le separa pare să creeze mai multe probleme decât să 

servească intereselor unei instituții educaționale. 

Adevărata menire a unei organizaţii  este să ajute oamenii 

obişnuiţi să înfăptuiască lucruri extraordinare. Şi în această  

„călătorie“ profesională, unii angajaţi, cei care au un lider 

profesionist, vor avea parte de dezvoltare, ascensiune, învăţare, 

succes şi de multe satisfacţii personale și profesionale. 

Pentru acei lideri care au oportunitatea de a-și forma echipa, 

se profilează o șansă unică, poate, în cariera lor. În acest context, e 

bine să-și etaleze calitățile de lider pentru a efectua acțiuni cât mai 

consecvente, pentru a plasa accentele corect și a selecta oamenii 

potriviți. Acest lucru presupune multe abilități și strategii de selectare 

în corespundere cu talentele, potențialul și gradul lor de inteligență. 

Se vor lua în calcul diversitatea și compatibilitatea, astfel ca fiecare 

să-și asume rolul cel mai potrivit. Nu mai puțin important este să dea 

dovadă de spirit de echipă, să poată colabora și să fie receptiv la 
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schimbare, ceea ce impune efortul întregii echipe în cadrul 

organizației școlare. 

Este important ca managerul să stabilească foarte clar  

atribuţiile pentru fiecare membru al echipei, oferindu-i autoritate și 

posibilitate de implicare în fiecare situaţie. „Nu mai există un lider 

dominant, ci o coordonare în comun” [5, p.145]. Abilitatea de a 

coordona constă tocmai în a-i face pe toţi membrii echipei să meargă 

în aceeaşi direcţie. Liderii care declară  un scop simplu și concret vor 

avea mai multe șanse de reușită. Pentru ca lucrurile într-o instituție 

școlară să meargă într-o direcție creativ-inovativă, managerul școlar  

trebuie să-i inspire pe oameni printr-un scop valoros. Liderii trebuie  

să găsească un scop unificator motivator, care să-i determine pe 

oameni să adere la această cauză și să-i urmeze: „Creați un scop 

unificator, declarați valoarea esențială a muncii în echipă și 

promovați aceste idei din poziția de lider, pentru a încuraja 

colaborarea” [4, p. 94]. Considerăm că prin stabilirea direcției, clar și 

simplu, vom putea să-i facem pe membrii ehipei să ne urmeze, 

accentuând că inovarea  este o acțiune de echipă.                                                              

Un aspect important pentru formarea echipei eficiente este 

cunoașterea ei, dar mai ales a abilităților individuale ale fiecărui 

membru, a propriilor nevoi, dar și a punctelor forte și slabe, care-i 

marchează personalitatea. Astfel, liderul, având puterea de a-i 

motiva, dar și de a le delega responsabilități, va demonstra 

competența de creare a unor conexiuni de colaborare între membrii 

echipei prin stabilirea unui climat pozitiv. 

Liderul conduce prin puterea exemplului, prin manifestarea 

unui comportament în conformitate cu valorile pe care le 

promovează, este cel care definește comportamentul și comunicarea 

în echipă în manieră transparentă, inspirând încredere.  

Cu toate acestea, echipa abia formată va trebui să parcurgă 

niște pași, căci „echipele trec prin trei etape până ajung la cea de-a 
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patra, cea a eficienței maxime” [2, p. 138]. Influența liderului în acest 

context este una cu impact major: prin oferire de resurse suficiente, 

se poate ajunge la etapa eficientizării. E cunoscut totuși faptul că, 

atunci când îşi asumă un nou rol ierarhic, cei mai mulţi lideri 

moştenesc o echipă. Ne-am propus să realizăm un sondaj în 15 

instituții de învățământ preuniversitar din Republica Moldova, 

privind rata influenței liderului în formarea echipei manageriale 

școlare (Fig.1).  

 

Fig.1 Rata influenței liderului în formarea echipei manageriale 

Drept rezultat, s-a atestat  că doar 13% din lideri au avut 

oportunitatea de a-și forma echipa managerială, grație unor 

circumstanțe concrete; 34% dintre lideri au reușit să marcheze niște 

transformări în echipa managerială școlară; o pondere considerabilă, 

de 53%, o reprezintă managerii școlari ce au moștenit o echipă. 

Acest rezultat reliefează limitarea pârghiilor pe care le poate 

aplica liderul  unei echipe deja formate. Cum acționăm atunci când 

preluăm o echipă deja formată ? 

Este foarte important să putem transforma crizele în 

oportunități, să le solicităm sprijin și implicare colegilor de echipă, să 

evaluăm eficiența echipei, găsind soluții potrivite, să colaborăm cu 

fiecare și să demonstrăm flexibilitate în raport cu oamenii din echipă. 
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Totuși s-ar putea să avem parte de oameni reticenți la 

schimbare, care să nu accepte managementul de tip T, adică 

„persoane care furnizează simultan atât rezultate ca urmare a 

îndeplinirii propriilor sarcini – partea verticală a lui T, cât şi rezultate 

provenind din colaborarea în cadrul companiei – partea orizontală a 

lui T” [4, p. 126]. 

 

 

Fluture 

 

Formă de T 

 

Leneș 

 

Stea solitară 

 

Fig. 2. Cultivarea managementului de tip T 

Morten T. Hansen se  referă la cultivarea managementului de 

tip T prin contribuția în cadrul companiei și performanța individuală 

(Fig. 2). Managerii nu pot construi o activitate bazată pe colaborare 

în instituția școlară, angajând stele solitare, ce se axează doar pe 

performanțe individuale. Ei trebuie să cultive alt tip de stele, care 

excelează la managementul de tip T. Puțin eficienți sunt și  fluturii – 

membrii de echipă care zboară dintr-un loc în altul pentru a participa 

la seminare, traininguri, grupuri de lucru, iar propriile sarcini le 

ignoră. Managerii ce-și doresc o eficientizare a instituției școlare 

trebuie să se elibereze de stele solitare și de fluturi,  transformându-i 

în colaboratori ce adoptă managementul de tip T. Această acţiune 

începe prin promovarea managerilor din cadrul organizaţiei sau chiar 

prin recrutarea lor din exterior. În acest sens, este oportun și noul 

regulament ce prevede aplicarea probei de concurs și pentru 

directorii adjuncți din unitățile școlare. Ulterior, se pot face eforturi 

Contribuția 

în cadrul  
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Ridicată 

Scăzută 
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pentru dezvoltarea calităţilor de lider, menite să genereze 

comportamente cooperante în toţi managerii. Rezultatele acestor 

schimbări pot fi dramatice, însă echipa va obţine o tranziţie spre 

colaboratorii ce manifestă comportamente de tip T, iar în final 

aceasta duce la obţinerea performanţelor de către instituția școlară 

respectivă. 

În contextul celor abordate, este extrem de importantă 

examinarea „stilurilor de leadership”. Tipologia Robert R. Blake şi 

Jane S. Mouton semnifică o încercare de a pune în armonie stilurile 

de conducere centrate pe sarcini şi oameni [2, p. 131].  

  

 

 

 

 

 

După cum se observă din tabel, angajamentul personal al salariatului 

este determinat de comportamentul liderului şi, în final, managerul  

profesionist îşi orientează activitatea prin integrarea sarcinii şi a 

exigenţelor umane. Deci un lider trebuie să-şi modifice stilul de 

leadership în funcţie de diagnosticul stabilit, punând accentul pe 

sarcini şi pe relaţiile umane în mod adecvat situaţiei, în funcție de 

gradul de maturitate al echipei, ceea ce şi va asigura eficacitatea 

echipei.  

Fig. 3. Grila managerială Blake și Mouton [2, p. 131] 
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Un lider eficient ar trebui  să fie vizionar și să aibă o formare 

diversificată, curiozitate și entuziazm fără limite, să aprecieze 

oamenii şi munca în echipă, să investească sistematic în echipă, iar 

împreună cu ei să îşi asume riscuri în atingerea performanțelor 

instituției școlare.  

Managerul școlar este un catalizator în formarea echipei 

manageriale prin implicare, încredere reciprocă, prin acordarea 

sprijinului, încurajarea creativității și a inovației; cel mai important 

element în acest sens îl constituie promovarea  modelului managerial 

pentru toți membrii echipei. 
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EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE ACȚIUNE ÎN 

METODOLOGIA DE PREDARE/ÎNVĂȚARE A LIMBII 

FRANCEZE 

Aliona SPINEI, doctorandă 

Abstract 

The notion of action is not new, but it began to be used more 

often with the publication of the Common European Framework of 

Reference for Languages. This article aims to give the definition, to 

analyze the role and the characteristics attributed to the term 

"action" in methodology to better understand the issues involved in 

the teaching / learning context within the action-oriented approach. 

Cuvinte-cheie: perspectivă acțională, abordare axată pe 

acțiune, actor social, acțiune, sarcină. 

Revoluționarea didacticii la începutul deceniului trecut a fost  

posibilă datorită Cadrului european comun de referință pentru limbi, 

publicat în anul 2001, care a devenit un document extrem de valoros 

pentru metodologia modernă de predare/învățare a limbilor străine. 

Autorii acestui document propun abordarea axată pe acțiune, 

numită „perspectivă acțională” : „Abordarea adoptată în această 

lucrare este, în linii generale, o abordare axată pe acţiune, în sensul 

că elevul şi utilizatorul unei limbi sunt consideraţi, în primul rând, 

actori sociali (membri ai societăţii), care au de îndeplinit anumite 

sarcini (acestea nu sunt exclusiv de natură comunicativă) într-o serie 

de circumstanţe date, într-un mediu specific, în cadrul unui domeniu 

particular de activitate.” [3, p.15] 

Cuvîntul „acțiune” nu apare doar în această definiție, dar, ca 

un fir roșu, poate fi regăsit pe tot parcursul documentului, precum și 

în lucrările (teze științifice, articole din reviste și cărți dedicate 

acestei abordări) unor renumiți didacticieni ai timpului nostru, cum 

ar fi Christian Puren, Claire Bourguinon, Evelyne Rosen etc.  
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  Fiind un cuvânt cu sens destul de larg, este foarte important 

să începem stiudiul nostru cu definirea acestei noțiuni în cadrul 

didacticii. Dicționarele propun definiții prea generale. De exemplu, 

Dicționarul explicativ Le petit Robert dă următoarea definiție: 

acțiune – „ceea ce face cineva și prin ce își realizează o intenție sau 

un impuls. Producerea unui efect, modul de a acționa asupra cuiva. 

Exercitarea facultății de a acționa.” Cadrul european de referință, 

fiind un document metodologic, este mai concret, dar tot nu ne oferă 

o definiție completă. „În timp ce actele de vorbire se realizează în 

cadrul activităţilor comunicative, aceste activităţi se înscriu ele 

însele în cadrul mai larg al contextului social, singurul capabil de a 

da acestora deplina lor semnificaţie. Putem vorbi despre „sarcină” 

în măsura în care acţiunile sunt înfăptuite de un (sau mai mulţi) 

subiect (subiecţi), care aplică în mod strategic competenţele de care 

el (ei) dispune (dispun), în scopul de a obţine un rezultat anume.” [3, 

p. 15] 

Aceste definiții fiind prea generale, am considerat necesar să 

apelăm la lucrările didacticienilor contemporani. Claire Bourguinon, 

de exemplu, definește acțiunea ca „un proces în dezvoltare vizând 

acordarea intenției celui care acționează cu reușita acestei acțiuni.” 

[2, p. 17]. Christian Puren [4, p. 9] vorbește despre finalitatea 

didactică a acțiunii, care „în cadrul perspectivei acționale este 

îndeplinită în societate și are o finalitate socială.” Această opinie 

este împărtășită și de alți didacticieni: Maria-Alice Médioni (2008), 

Jean-Jacques Richer (2005); Claude Springer (2009); Emilie 

Perrichon (2008). În realitate, primii care au abordat o perspectivă 

acțională au fost savanții englezi și ruși. Suntem obligați să 

menționăm numele lui Leonid Semionovici Vîgotski, David Nunan, 

etc., care pot fi considerați, pe bună dreptate, precursorii perspectivei 

acționale. 
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Noi împărtășim părerea acestor savanți și considerăm 

acțiunea drept „un proces efectuat în cadrul unei activități, sarcini 

didactice concrete cu un scop bine definit, care duce la formarea unui 

utilizator autonom.” 

Este important să menționăm faptul că, deși acțiunea are loc 

în cadrul procesului de predare – învățare, ea este socială, adică are 

un scop social și ar trebui să ducă la formarea unor actori sociali, 

adică a unor utilizatori autonomi, capabili să se descurce în situații 

reale. De aceea acțiunea, care implică o situație de referință, trebuie 

să țină cont de comunitate (clasa de elevi, grupa de studenți), care 

este percepută ca o minisocietate – parte din societatea întreagă.  

Această acțiune socială, după părerea mai multor didacticieni, 

cum ar fi: Jean-Jacques Richer (2005), Christian Puren (2007, 2009),   

trebuie să corespundă anumitor criterii pentru a putea să-și 

îndeplinească rolul său în cadrul perspectivei acționale. Deși CECRL 

este un document didactic, care vizează dezvoltarea competențelor 

lingvistice și comunicative, el nu exclude și îndeplinirea unor sarcini 

și acțiuni extralingvistice.  

Didacticienii țin cont de ambele aspecte și ambele tipuri de 

acțiune: cea verbală și cea nonverbală. Maria-Alice Medioni vorbește 

despre activitatea contextualizată, care constă în preluarea unei 

situații reale, din viață, pentru îndeplinirea unor obiective 

extralingvistice. Jean-Jacques Richer precizează [6, p. 27] că 

acțiunea interacționează necondiționat cu limbajul: „acțiunea 

generează limbajul și limbajul solicită reacții fizice.” 

 Claire Bourguignon este de părere că elevii, studenții 

„trebuie să fie pregătiți să folosească cunoștințele lingvisitice, în 

situații neprevăzute. Astfel, strategiile cognitive dezvoltate nu vor 

funcționa doar în serviciul învățării limbii pe o axă verticală (care 

constă în abordarea textelor structurate după complexitate), dar și în 
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serviciul acțiunii pe o axă orizontală, adică pentru a-i putea permite 

abordarea unor situații din ce în ce mai complexe...” [1, p. 64] 

Acțiunea, în cadrul perspectivei acționale, trebuie să fie 

verdică, autentică, ea trebuie să fie produsul unui mediu social 

autentic. Christian Puren, de exemplu, susține că „acțiunea poate să 

nu mai fie simulată, dar reală”, clasa fiind o minisocietate [5, p. 

126]. Noi împărtășim această opinie  și considerăm absolut necesar 

ca sarcina pe care o primește utilizatorul să aibă conexiune cu 

realitatea, deoarece doar așa acțiunea pe care el o efectuează devine 

importantă în dezvoltarea și formarea actorului social, care poate să 

acționeze lingvistic în situații neprevăzute.  Pentru a avea sens, 

acțiunea trebuie să aibă un scop, o finalitate, să reprezinte 

soluționarea unei probleme, adică studenții să primească o sarcină 

concretă, bine definită: realizarea unei anchete, pregătirea unui video 

despre localitatea în care trăiește, o excursie într-un oraș necunoscut, 

etc.  

De exemplu, studenții anului III au avut sarcina de a pregăti o 

sinteză despre implicarea tinerilor în viața socială. Pentru aceasta, ei 

au pregătit o anchetă în care au indicat mai multe activități; au 

intervievat mai mulți studenți de la diferite facultăți, care studiază 

limba franceză, despre modul în care aceștia se manifestă în viața 

socială. Astfel, studenții au acționat conform sarcinii primite având 

un scop bine definit. În momentul în care au primit sarcina de a face 

o excursie într-un oraș necunoscut, ei s-au informat referitor la locul 

pe care urmează să-l viziteze, au mers la gară petru a cumpăra bilete, 

iar, odată ajunși, au comunicat cu locuitorii orașului pentru a afla 

care sunt cele mai interesante și mai pitorești locuri etc. 

Deci putem conchide că perspectiva acțională se bazează pe 

realizarea diferitor operații, acțiuni, de exemplu: se generalizează 

diferite forme posibile de acțiune la lecții; se construiesc unități 

didactice pe baza unității de acțiune; se folosesc documente, 
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suporturi în serviciul acțiunii și nu doar sarcini în serviciul 

documentelor; se pun diferite competențe comunicative 

(comprehensiunea orală și scrisă, exprimarea orală și scrisă) în 

serviciul acțiunii și în serviciul comunicării, se realizează activități 

de mediere dintre diferite limbi și nu doar de comunicare într-o limbă 

străină. 

Astfel, noțiunea de acțiune primește un sens și un rol nou. 

Importanța ei ne este sugerată chiar de denumirea noii abordări – 

abordarea axată pe acțiune sau perspectiva acțională. În epoca 

globalizării și mobilității, acțiunea care însoțește comunicarea este 

mai degrabă o necesitate naturală. Rolul său este enorm, deoarece, 

anume acțiunea este cea care duce la formarea actorilor sociali, care 

stimulează dezvoltarea competențelor comunicative în situații reale. 

Utilizatorul nu mai este un martor al procesului – el este parte a 

acestui proces, el devine independent, autonom, capabil să acționeze 

și să interacționeze, acesta fiind, de fapt, scopul învățării unei limbi 

străine. 
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IMPORTANȚA STUDIERII EDUCAȚIEI 

  ÎN CONTEXT FAMILIAL 

Alina-Mihaela  STRATULAT, doctorandă 

 

Abstract 

Ability to adapt is a major characteristic of well-functioning 

families during rapid social change. Equally, a reinterpretation of 

traditional values to meet the needs of emerging lifestyles in very 

important. 

Parents remain very concerned about their children, in the 

post-modern world.The focus of parent education was development 

of the whole child. 

Family education interacts with school education. These two 

forms have become a whole and we can not talk about one without 

reffering to another. 

 

Educația copiilor în sânul familiei a fost considerată de către  

cercetătorii din domeniul științelor umanistice și sociale ca fiind un 
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proces informal, ce contribuie la dezvoltarea copiilor și la integrarea 

lor socială. Atât psihologii, antropologii, sociologii cât și pedagogii 

au realizat în ultimele decenii numeroase studii cu scopul de-a 

determina natura acestei educații, componentele și consecințele ei. 

Unul dintre aporturile cele mai importante în acest domeniu provine 

din apropierea interculturală și integrarea întrebărilor ce apar. 

Ce este educația familială? Încă din antichitate, în contexte 

culturale diferite, gânditorii, înțelepții, filosofii și oamenii religioși 

(preoți, profeți), în special, au elaborat diverse păreri asupra ideii de 

educație, toate fiind, bineînțeles, bazate pe obiectivele și metodele 

educației familiale. Reflexiile privind educația în cadrul familial au 

cunoscut o perioadă de înflorire după apariția lucrărilor lui Locke și 

J. J. Rousseau. Ideile lor au rezistat criticilor din timpul Revoluției 

Franceze care considerau că toți copiii aparțin Republicii. După ce au 

început să apară tot mai multe cercetări la subiectul dat, în special 

începând cu secolul al XX-lea, a fost pus în opoziție caracterul 

formal al educației școlare și cel informal al educației familiale, 

insistând pe împărțirea sarcinilor între cele două. 

Conform unei analize funcționaliste sau, mai bine zis, 

birocratice, a fost mai convenabil de evidențiat faptul că cele două 

instituții, școala și familia, au sarcini diferite (lucru total neadevărat).  

De aici apare o primă întrebare: Putem pune în opoziție practicile 

educației școlare și cele ale educației familiale în plan formal? 

  În mod cert, putem afirma că termenul „educație școlară” 

desemnează caracterul formal al acestui tip de instruire, fiind 

rezultatul raționalizării, sistematizării practicilor educative puse în 

lumină într-un cadru instituționalizat, cu personal pregătit special, pe 

baza unor programe precise, organizate pe nivele de vârstă și de 

dezvoltare. 
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Aici apare o altă întrebare: Oare toate acțiunile educative ce 

se desfășoară la nivel de școală relevă doar educația școlară? Și, 

viceversa, Educația din cadrul familiei e completamente informală?  

Nu este oare, dacă analizăm în profunzime, și acest tip de educație 

organizat pe baza unui model structurat, uneori asemănător 

modelului școlar? 

În ultimul timp, se vorbește din ce în ce mai mult de acele 

aspecte ale educației școlare care transced curriculumului formal și, 

viceversa, există un număr tot mai mare de familii în care 

transmiterea culturală și activitățile extrașcolare ale copiilor sunt 

organizate riguros de către părinți, pe baza unui program bine pus la 

punct, astfel încât „acasă” devine o extensie a școlii. Astfel, putem 

concluziona că aspectele formale și informale caracterizează atât 

educația școlară, cât și pe cea familială. 

Unii consideră că aspectele informale ale educației stau la 

baza procesului de socializare a individului. Considerăm însă că 

acest concept se referă la un proces interactiv continuu, mult mai 

larg, din care face parte educația, proces care include și interacțiunea 

cu ceilalți, și mass-media, și obiectivele culturale, astfel încât 

socializarea devine o parte activă a vieții. Acestă definire, elaborată 

și susținută de Malewska-Peyre & Pap (1991), Mantandon (1997), se 

distinge de ideile susținute de Segall, Dansen, Berry și Poortinga 

(1999), pentru care socializarea constituie, în primul rând, o acțiune 

deliberată ce are ca scop producerea unor comportamente 

acceptabile. Bineînțeles, e destul de dificil să faci distincția dintre 

elementele ce stau la baza procesului de educație, de socializare sau 

de interculturalitate a unei persoane, de acelea care se produc în 

familie, școală sau sunt determinate de de factori de mediu. 

Studiile actuale țin cont nu numai de dimensiunile sociale, 

istorice sau culturale, de realitățile familiale, ci și de diferențele ce 

există în interiorul grupurilor sociale (structura familiei, 
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reprezentările sociale, schimbările ce survin în biografia unei 

familii).  

Fără îndoială, este important de a continua cercetările în 

privința acestui aspect, fapt ce va determina o cunoaștere mult mai 

aprofundată a atitudinilor și practicilor educative parentale, a 

factorilor ce contribuie la modelarea lor. Pentru cadrele didactice ce 

activează în domeniul educației și al socializării copilului e important 

să înțeleagă valorile, finalitățile, metodele adoptate de părinții 

elevilor, dar și motivul pentru care ele sunt atât de variate. 
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VALOAREA EXPRIMĂRILOR  SPONTANE  ÎN LUCRĂRILE 

PLASTICE 

 

Teodor STRATULAT, doctorand 

 

Abstract 

Through this article we come up with a postmodern approach 

to arts education discipline, where the argument value expressions of 

spontaneous, intuitive, plastic works. Artistic and scientific treasure, 
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accumulated over time, should not be ignored, neglected, but today it 

is opened other perspectives the use of plastic language. Towards the 

end we find that, in harmony with the evolution of contemporary art, 

are more useful educational spontaneous and unconventional works 

that are expressive and informative, able to develop students' 

awareness, making use of the author's potential creativity. 

 

În diverse perioade istorice, scopul artelor plastice se 

modifica în funcție de evoluția conștiinței sociale – de la satisfacerea 

necesităților religioase la exprimări artistice spontane, intuitive sau 

conceptuale. În prezent, au devenit neclare principiile și criteriile de 

evaluare a artistismului în operele de artă plastică. Nu  există o 

concepție majoritară, se caută suporturi și argumente teoretice. Asfel 

putem să ne întrebăm; care este valoarea exprimărilor spontane în 

lucrările de artă contemporană? Ce a determinat apariția acestui 

fenomen?  

În procesul activităților plastice în timp de milenii, s-au 

descoperit anumite reguli, canoane și legi în înțelegerea și utilizarea 

elementelor de limbaj plastic. Acest tezaur artistic și științific, 

desigur, nu ar trebui ignorat, fiindcă, prin cunoașterea empirică a 

acestuia, putem influența dobândirea performanțelor artistice 

avansate. Cu toate acestea, astăzi se deschid și alte perspective de 

utilizare a limbajului plastic, la care trebuie să fim receptivi.   

În cartea sa, întitulată ,,Artistic”, cercetătorul și artistul           

I. Daghi își exprimă părerile personale, dar întemeiate științific, 

referitoare la acest aspect al lucrărilor plastice afirmând că artistic 

înseamnă „executat cu știință, conceptual, sensorial și voit” [5, p.14]. 

Aceasta definiție  explică de ce autorul a avut multe rezerve în ceea 

ce privește artistismul colegilor de breaslă mai tineri. I. Daghi scria 

în lucrarea sa: ,,Trecerea de la secolul XX la sec. XXI se evidențiază 

printr-o oarecare descătușare a conștiinței umane… Aspirațiile unor 
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artiști plastici sunt orientate preponderent nu la ce spune el societății, 

dar mai cu seamă cum spune, cu toate că în activitățile creative se 

cere îmbinarea acestor două axiome. Au început să apară, chiar la 

nivel de opere autentice, oficial premiate, niște lucrări ce țin mai mult 

de gramatica limbajului plastic, precum ar fi niște exerciții de studiu.   

Multe din aceste opere nu pornesc de la idee, de la conținut, 

adică de la ceea ce-l însuflețește pe creator, de la atitudinea sa față de 

artă, societate, natură, ci, invers, de la procedeul spontan de 

interpretare mecanică, la nimereală, care, în final, poate să trezească 

în imaginația privitorului o cât de mica asociație cu vreun fenomen, 

idee etc.” [5, p. 23]. 

Ceea ce putem remarcă în acest citat sunt încercările unor 

artiști contemporani, care nu au fost acceptați în totalitate, de a privi 

creația ca pe o formă neconvențională de expresie artistică,  căutând 

prin operele lor o eliberare de tensiunile interioare.  Această formă de 

expresie însă a fost mereu caracteristică lucrărilor plastice realizate 

de copii. Rolul și necesitatea produselor creative în viața artistului  

au fost explicate de C. Jung, psiholog, care a avut el însuși 

preocupări pentru formele de expresie artistică.  

Potrivit lui Jung, acestea ar putea fi mesaje simbolice ale 

subconștientului, iar individul ar trebui să-şi foloseasca 

discernământul pentru a integra produsele creative în stilul său de 

viaţă, având astfel mai mult control asupra destinului propriu. Arta și 

imaginile din vis sunt aspecte importante, întrucât ele funcționează 

ca principale mijloace de acces catre informaţia din inconştient. Jung  

afirma că psihologia nu poate să penetreze procesele secrete ale 

fenomenului creativității, însă arta reprezintă și declanșează 

activitatea psihologică, permiţându-ne să aruncăm o privire asupra 

propriilor motivații inconștiente [10, p. 133]. 

Deci putem constata importanţa expresiilor artistice spontane  

în realizarea autocunoașterii și transformării, deci recunoaștem 
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valoarea acestora şi în educație. Tehnicile proiective folosite în 

terapia prin artă ajută la identificarea lacunelor în dezvoltarea 

personalităţii. Activitatea plastică cu scop educativ nu modifică rapid 

comportamentul, totuşi îşi poate aduce contribuția la conștientizarea 

proceselor afective, cognitive și volitive, precum și la monitorizarea 

schimbărilor. 

La momentul actual, „arta, ca terapie, este considerată o 

activitate care utilizează metode nonverbale, având valenţe 

psihoterapeutice, evidenţiate prin obiectivarea activității imaginative 

într-un produs de nuanţă artistică, sau prin receptarea și trăirea 

semnificaţiilor unor asemenea produse” [1, p. 355]. 

Elevii considerați mai dificili pot beneficia de efectul 

consilierii prin artă, prin intermediul căreia sunt încurajați să se 

exprime deschis și spontan în lucrările lor plastice, având alături un 

profesionist ce mediază procesul creației artistice. 

 În general, copiilor le este greu să-şi exprime trăirile 

emoționale într-o maniera verbală, ei pur și simplu nu găsesc uşor 

cuvintele potrivite. Procesul descris asigură copiilor o formă mai 

puțin problematică, deci mai accesibilă de comunicare, prin care 

reușesc să ,,ilustreze” ce simt, dezvoltându-și astfel competențele 

emoționale [2, p. 158]. 

Utilizarea desenelor cu persoanele traumatizate  asigura o 

cale de exteriorizare a emoțiilor și de evocare a unor evenimente care 

altfel ar putea fi prea dureroase pentru a fi divulgate în mod verbal 

chiar și  în cadrul unor  ședințe de psihoterapie clasică [10, p. 158]. 

Procesul creației artistico-plastice este o activitate 

fundamentală atât pentru dezvoltarea personală, cât şi pentru 

contactul nostru cu lumea înconjurătoare; desenul ţine, deopotrivă, 

de domeniul expresiei persoanei, dar şi de comunicarea subiectului 

cu el însuşi şi cu ceilalţi. Creația are o valoare expresivă, la copil, 

superioară limbajului, având legi diferite faţă de cele ale adultului. A 
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învăţa să priveşti un desen fără prejudecăți, a descoperi ce povesteşte 

el fără să te referi totuşi la un sistem normativ şi constrângător 

înseamnă să descoperi cum percepe autorul realitatea [4, p. 8]. 

Educația și consilierea  prin artă deține instrumente  capabile 

să genereze ipoteze despre intelect și despre dezvoltarea emoţională a 

individului [8, p. 15]. Procesul creației, în această accepțiune, ar 

putea fi folosit la valorificarea sferei afective și cognitive a elevilor. 

Acest proces, în cazul copiilor, asigură o înţelegere de sine profundă 

şi poate servi ca punct de pornire important în educarea, schimbarea 

si evaluarea progresului elevului spre creativitate, inteligență 

emoțională și autonomie în gândire. 

 O premisă de bază a terapiilor expresive este că scrisul, 

desenatul reprezintă un mijloc important de autoînţelegere, de 

soluţionare a unui conflict, un mijloc important pentru refacerea 

echilibrului emoțional. Creativitatea asigură, astfel, un mod de a 

structura și a recadra stările emoţionale proprii [1, p. 357]. 

 În concluzie, putem constata că evoluția artei contemporane 

are o dinamică firească și că reflectă corespunzător necesitățile 

conștiinței sociale actuale. De asemenea, constatăm că, în scopuri 

educative, exprimarea spontană în lucrările plastice are un rol 

primordial, prin acestea suntem în măsură să dezvoltăm creativitatea 

şi personalitatea copilului. 
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NAŢIONALUL ŞI UNIVERSALUL – TERMENI CE NU POT 

FI CONCEPUŢI UNUL FĂRĂ CELĂLALT 

 

Angela TULEI, doctorandă 

 

Abstract 

The subject is dedicated to the relationship between two 

terms – National and Universal. There are given/existing values such 

as nature, universe, divinity; and values created by man which are  

culture components. Being a unity of three spheres - biological, 

intellectual and spiritual, man is born as a biological being, he 

grows up and intellectual and spiritual values are cultivated to him 

during his  lifetime . There are no purely national values, similar 

values can be identified to other cultures / nations. Culture can only 

exist in the national-universal unity. Education can not be separated 

from culture; it is produced in the culture and through the culture. 

Cuvinte-cheie: valori, cultură, naţional, universal, 

globalizare, europenizare, valori naţionale, valori universale 
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Naţionalul şi universalul sunt doi termeni, care nu se opun, ci 

se întregesc şi nu pot fi concepuţi unul fără celălalt. Raportul 

naţional-universal în lumea modernă este determinat, în mare parte, 

de condiţiile obiective ale globalizării şi integrării europene, dar 

acestea apar şi drept consecinţe ale celor două procese universale.  

Naţionalul nu se poate valorifica decât prin raportarea la 

Universal. Universalul este o sinteză a valorilor definitorii superioare 

ale naţionalului: el se constituie din totalitatea particularităţilor cu 

privire la rasă, istorie, limbă, religie, antropologie, sensibilitate, 

manifestările temperamentale, moravuri, obiceiuri şi tradiţii, 

comunitatea de aspiraţie, spiritul de solidaritate sau instinctul 

naţional ale unui popor.  

Conceptul de naţional are dimensiune social-istorică şi 

cultural-spirituală. Universalul reprezintă naţionalul la scara 

umanităţii, este expresia humanitasului. Naţionalul şi universalul 

reprezintă o dihotomie, un fenomen-principiu propriu celor mai 

generale fenomene ale lumii şi ale cunoaşterii, ale literaturii şi 

artelor, ale educaţiei, în general, şi ale educaţiei literar-artistice, în 

special. 

Globalizarea şi formarea/consolidarea conştiinţei identităţii, 

sunt indispensabile unor oameni capabili să se insereze oportun şi 

eficient în universalul devenit tot mai personal datorită valorificării 

identităţii naţionale, ce devine tot mai universală. Este ştiut faptul că 

fiecare individ aparţine, pe de o parte, unei comunităţi congenitale 

unui anumit spaţiu existenţial, care utilizează aceeaşi limbă, posedă 

aceeaşi cultură, are unele caracteristici filosofice comune. Pe de altă 

parte, acesta aparţine unei/ unor comunităţi mai mari, care îi lărgesc 

universul existenţial până la conştientizarea sa ca parte organică a 

umanităţii, a întregii lumi. Noi toţi aparţinem aceluiaşi univers şi, 

geografic, aparţinem Europei. 
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Naţionalul este o categorie filosofică a comunităţii entice. 

Naţiunile, popoarele produc valori prin care se identifică. Ele îşi 

câştigă dreptul la nemurire prin ele. Aceste valori, constituite ca 

naţionale, sunt în acelaşi timp şi universale.  

La baza constituirii unei naţiuni stau anumiţi factori. Simion 

Bărnuţiu, în articolul Un document pentru limba română, subliniază 

importanţa hotărâtoare a limbii pentru o naţiune, afirmând că, fără o 

limbă proprie, o naţiune este pierdută: „…în limbă e zugrăvită forma 

cugetării şi a simţirii, dorinţele şi plăcerile, afectele şi patimile, pe 

dânsa e întemeiat caracterul şi naţionalitatea, dacă şi-a pierdut 

limba oarecare popor, şi-a pierdut deodată caracterul şi 

naţionalitatea sa” [2, p. 288]. Limba nu este numai un mijloc 

convenţional de înţelegere între indivizi, ci şi expresia specificului 

naţional sau modul de diferenţiere faţă de celelalte popoare. Limba 

este depozitarea geniului naţional în care se exprimă toate 

sentimentele şi ideile unui grup etnic; este elementul constitutiv 

primordial al naţionalităţii şi al naţiunii. Ea este însăşi simbolul 

naţionalităţii şi al naţiunii. Astăzi, în contextul europenizării/ 

globalizării, limba engleză tinde să devină limbă universală.  

Limba este un bun cultural. Cultura, la rândul ei, permite 

accesul la universal. Ch. Montesquieu spunea că o cultură nu poate fi 

socotită mai bună sau mai rea decât alta, deoarece „feluritele 

caractere ale popoarelor sunt îmbinări de virtuţi şi vicii, de însuşiri 

bune şi rele” [7, p. 377]. Cultura însumează/defineşte întreaga avuţie 

socială alcătuită din modele de gândire, modele de simţire şi modele 

de acţiune caracteristice unei populaţii sau unei societăţi.  

Un alt factor ce stă la baza constituirii oricărei naţiuni este 

libertatea. Individul nu se poate bucura de libertate, dacă aceasta nu 

este acordată şi naţiunii din care el face parte: „…libertatea oricărui 

popor e bunul lui cel mai înalt, şi naţionalitatea e libertatea lui cea 

din urmă” [1, p. 27].  
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O formulare asemănătoare a acestei idei o găsim la ideologul 

italian S. P. Mancini: „Acei care atacă naţionalitatea sugrumă 

libertatea” [5, p. 64].  

Orice societate conţine/ promovează/ creează atât valori 

naţionale, cât şi valori universale. Naţionalul este o caracteristică 

definitorie a tuturor popoarelor, mari şi mici, slabe şi puternice, 

asuprite sau independente.   

B. P. Haşdeu nota: „limba, obiceiurile, tradiţiile şi frumosul 

formează împreună acea parte a lui interioară care este particulară 

fiecărui popor” [4, p. 64]. Lumea interioară a unui popor cuprinde şi 

o parte generală care se referă la ideile şi interesele generale 

omeneşti, cum ar fi ştiinţa, comerţul, industria. Acestea sunt 

universale. Scriitorul defineşte naţionalitatea prin trăsăturile ei 

spirituale: „Lumea interioară, particulară a unui popor formează ceea 

ce se numeşte spirit naţional. Legătura individului şi a poporului 

întreg de această lume interioară se numeşte dragoste de ţară” [3]. 

Individul se manifestă în diferite activităţi ale vieţii sociale datorită 

educaţiei. Educaţia nu poate fi separată de cultură. Ea se produce în 

cultură şi prin cultură. 

Universalul este mai greu de detectat decât naţionalul. 

Universalizarea este un fenomen complex ce se manifestă la diferite 

niveluri: economic, financiar, politic, religios/ duhovnicesc etc. Una 

dintre căile prin care poţi ajunge la universalitate este calea 

religioasă, unirea oamenilor la nivel duhovnicesc. Valorificarea 

adevărului persoanei se află în centrul interesului teologic. 

Universalitatea pe care o propune Biserica, menționează                  

G. Mantzaridis,  are ca temelie persoana umană şi se extinde prin 

Fiinţa lui Hristos şi dincolo de creaţie, la ceea ce este inaccesibil 

(pentru puterile noastre naturale şi elementare); ea se deschide către 

întreaga fiinţa teandrică – divină-umană [6, p. 66].  
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Universalitatea este identică cu mântuirea. Sunt considerate 

universale păcatul, pericolul poluării mediului şi al schimbării climei. 

Săvârşirea acestora atrage după sine pedepse şi sancţiuni în funcţie 

de perioadă istorică, de naţiune, de principii şi de legi. Important de 

reţinut însă este faptul că nu se poate scăpa de pedeapsă. 

Universalitatea creştină are caracter eshatologic, adică dincolo de 

ceea ce este istorie şi trecător, în împărăţia lui Dumnezeu. Premisa 

pentru universalitate este lepădarea egoismului care otrăveşte omul şi 

subminează viaţa lui perisabilă şi comunitatea. Adevărata 

universalitate se promovează numai prin oameni universali, cu 

persoane care se apropie de modelul propovăduit prin Hristos, care 

face ca totul să fie iertat şi asimilat în cele din urmă Fiinţei Sale, în 

totalitatea ei [6, p. 23-25].  

În concluzie, putem menționa următoarele: 

• Naţionalul şi universalul sunt două fenomene-principii definitorii 

ale culturii universale şi naţionale, precum şi ale tipurilor şi 

componentelor acesteia (cultură spirituală; literatură); ele sunt 

reciproc determinate deci nu se opun, ci se întregesc; naţionalul nu 

se poate valorifica decât prin raportarea la universal, după cum 

universalul nu este decât o sinteză a valorilor superioare ale 

naţionalului, în afara cărora nu poate exista. 

• Naţionalul se defineşte ca totalitatea particularităţilor ce privesc / 

vorbesc despre rasa, istoria, limba, religia, antropologia, 

sensibilitatea, manifestările temperamentale, moravurile, obiceiurile 

şi tradiţiile, instinctul naţional ale unui popor – elemente 

constituente ale identităţii sale; sursele naţionalului sunt conştiinţa de 

origine, conştiinţa comunităţii de limbă, conştiinţa de destin; 

naţionalul este responsabil de identitatea unei comunităţi etnice şi a 

indivizilor care îi aparţin; reprezintă dreptul la dăinuire în istorie a 

unui popor.  
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• Universalul se constituie continuu din universaliile (cultural-

spirituale, literare) naţionalului; în contemporaneitate, procesul de 

constituire/realizare a universalului se identifică, în mare, cu procesul 

de globalizare.  

• Formarea – dezvoltarea identităţii naţional-universale a subiecţilor 

educaţiei este un proces  conform cu: a) natura/esenţa culturii 

naţionale/universale, a ştiinţei, a artei, a literaturii; b)  procesele de 

globalizare şi europenizare economică, financiară, culturală, 

educaţională; c) modul în care cunoaşte/creează omul lumea şi pe 

sine în lume – toate acestea reprezentând şi universaliile culturale, pe 

care le definim ca repere fundamentale în acţiunea educaţională 

urmărită.   
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DESENUL ARTISTIC ÎN TEHNICA SANGUINA 

 

Valeriu JABINSCHI, doctorand 

 

Abstract 

The Art artistic drawing occupies an important place in 

defining the artist. This consists in determining specific actions of 

drawing in the technic of sanguine, for artistic creations of students 

in the higher education, in the course of drawing.  

Key words: artistic drawing, sanguine, techniques, practice, 

reproduction, tonal value, creation, nude, refinement, delicacy, 

artwork. 

 

Arta desenului ocupă cel mai important loc în formarea unui 

artist plastic profesionist. Prin desen se rezolvă cele mai importante 

sarcini creative. Pe acest fundament se construiesc operele de artă. 

Desenul, în primul rând, există ca gen de artă de sine stătător, cu 

specificul său artistic. Totodată, el este baza în pictură, sculptură și 

arhitectură. Măiestria desenatorului, nivelul înalt al culturii 

profesionale constituie punctul de pornire pentru toate artele plastice. 

Posedarea liberă a desenului este esența succesului artelor plastice [3, 

p. 3]. 

Practica marilor maeștri și a celor mai buni artiști 

contemporani nu este încă destul de bine folosită, atât în procesul 

creativ, cât și în procesul de studii în instituțiile de învățământ artistic 

superior. Însușirea tezaurului este un moment important în creația 

artistică. Studierea diferitor tehnici folosite de maeștrii trecutului și 

de cei ai contemporanității ne permite nu numai să facem cunoștință 

cu metodele creației lor, dar ne deschid și mari posibilități de 

expresie a diferitor materiale și tehnici ale desenului artistic: 

sanguină, în creion de grafit, cu penița, în pastel, sous etc. 
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Cunoașterea tehnicilor și a materialelor desenului, înțelegerea 

deosebirilor specifice ajută la realizarea oricărei/diferitor idei – 

aceasta este o bogăție fără preț în mâinile artistului [3, p. 3], ce ne-o 

demonstrează istoria artelor plastice, începând cu primele semne 

grafice trasate pe pereții peșterilor, până la marile civilizații din 

antichitate. Prin crearea operelor care au rezistat în timp, ajungem la 

concluzia că anume desenul a stat la baza dezvoltării atât a artelor 

plastice, cât și a științei.  

Desenul artistic, în tehnica sanguinei, pe parcursul evoluției 

lui, a însoțit celelalte forme artistice plastice, supunându-se și 

identificându-se cu acestea; devine o ramură de sine stătătoare în 

Renaștere (de la această dată desenul apare ca o disciplină formativă 

de bază în instruirea generațiilor de viitori artiști plastici, și nu 

numai) [1, p. 93]. 

Folosirea diferitor tehnici, însușirea lor la perfecție le-a 

permis marilor artiști să creeze pe parcursul tuturor timpurilor. 

Anume tehnicile și materialele desenului, metodele lor de expresie ne 

permit prin mijloace plastice să creăm anumite opere cu o anumită 

încărcătură estetică, psihologică și spirituală. Practic, nu există niciun 

maestru care a lucrat numai într-o tehnică a desenului, folosind 

diverse tehnici, combinându-le între ele, obținând anumite efecte 

plastice și tehnice. Aceasta ne-o demonstrează marii artiști ca: 

Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Durer etc., pe parcursul 

dezvoltării artelor plastice moderne.  

În comunicarea de față ne vom axa pe desenul artistic, în 

deosebi al nudului feminin, executat în tehnica sanguinei. Din cele 

studiate, credem că nu a existat niciun artist care, în procesul  

creației, nu a abordat această temă în operele sale sau în procesul 

studiului. Drept exemplu, în acest sens, ne poate servi creația 

artiștilor Ingres, Gustav Klimt. Tema favorită a lui Gustav Klimt a 

fost femeile nude sau seminude. Multe dintre desenele sale au o 
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încărcătură erotică puternică, acestea reprezentând femei întinse în 

pat într-o stare de excitare sexuală evidentă, dar sunt executate cu 

atâta rafinament și delicatețe, încât nu au fost niciodată vulgare [2, p. 

23]. 

Anume rafinamentul, delicatețea, măiestria și estetica 

desenului permit artistului să iasă din sfera vulgarității și să treacă la 

alt nivel de redare și percepere a nudului feminin: depășirea 

vulgarității banale și trecerea în sfera frumosului se poate reda prin 

diferite tehnici și materiale. 

  După cum am menționat, ne vom axa pe tehnica sanguinei. 

Din cele mai vechi timpuri, omenirea a folosit pigmenții naturali ca 

material pentru a imita sau a lăsa niște amprente. Încă din perioada 

antică, unul dintre cele mai populare materiale colorate a fost 

sanguina, cunoscută ca un material pentru vopsirea sculpturilor. Și în 

Roma Antică era foarte larg folosită drept colorant la conturarea 

desenului pentru fresce (în catacombele din Roma). În tratatul lui 

Cennino Cennini (secolul XIV) se amintește de sanguină ca un 

material perfect pentru pictură și desen. Sanguina este atât naturală, 

cât și artificială. Cea naturală are o proveniență minerală și este 

compusă dintr-o substanță lutoasă colorată cu oxid de metal, care 

este extrasă din rocile vulcanice și are o ardere naturală. Sanguina 

este bogată în oxizi de metal, are o culoare roșu-cafenie intensă, 

rezistentă la lumină. A fost găsită prima dată în Italia, apoi în Franța 

[3, p. 20]. 

Sanguina se produce de obicei în formă de bețișoare rotunde 

sau pătrate, poate fi îmbrăcată în lemn, în formă de creion. Valoarea 

tehnică și estetică a sanguinei este constantă prin finețe, prin 

întinderea uniformă a tonalității, prin intensitatea și stabilitatea 

culorii, cu o aderare destul de puternică pe suport (hârtie, carton, 

pânză etc.). Cu sanguină se poate de desenat prin linie hașuri și 

retușare; caracteristicile ei tehnice și nuanțele de culoare, care sunt 
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foarte apropiate de culoarea pielii, au făcut ca acest material să fie  

îndrăgit de foarte mulți artiști.  

Pentru desenul în sanguină, cel mai bine e să folosim hârtia 

rezistentă și facturată, care permite o aderare mai bună a 

materialului. Pentru crochiuri se poate folosi hârtia de calitate mai 

joasă, de dorit să nu fie lucioasă. Fixarea lucrărilor în sanguină se 

face numai după necesitate, folosindu-se fixative care se usucă lent; 

trebuie de menționat că desenele se vor întuneca de la toate 

fixativele, în deosebi de la cele care sunt pe bază de alcool. Desenele 

care sunt executate în tehnici mixte cum ar fi: desenul în sanguine cu 

creion negru, cărbune, sous ș. a. nu se recomandă să fie fixate, ele se 

pun sub sticlă sau se păstrează sub o hârtie subțire. 

Cu sanguină se lucrează atât în tehnici mixte, cât și în tehnica 

sanguinei pure, care are o diversitate enormă a metodelor de lucru. 

Pentru redarea formei se folosește hașul fin și subțire sau în linie și 

gradație tonală, prin prelucrarea umbrelor și luminii locale, cu 

gradație tonală în raport cu contur și hașurare; prin retușare fină 

obținem un efect de senzație a pielii feminine, fine și gingașe. 

Combinând mijloacele tehnice ca linia, hașul, factura și nuanța 

hârtiei, putem transmite nu numai forma și volumul corpului uman, 

dar obținem și factura materială. 

Sanguina fiind un material specific, este recomandată la o 

etapă mai avansată studenților care au deja o pregătire practică și 

posedă desenul în alte tehnici (creion, cărbune) și care au deja mâna 

și ochiul bine formate/antrenate, ca să nu aibă frica de a greși, 

deoarece corectarea desenului început în această tehnică este 

problematică. Exersarea zilnică duce la încrederea în sine pentru 

formarea și stăpânirea unui desen perfect în această tehnică.  

Din cele menționate, putem concluziona că, pentru însușirea 

tehnicii sanguinei de către studenții facultăților de arte plastice, este 

nevoie ca ei să știe ce doresc să deseneze, aceasta fiind nu mai puțin 
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important decât a putea să deseneze cu măiestrie. Totodată, mâna 

trebuie să fie în armonie cu gândurile. Prin măiestrie trebuie de 

înțeles nu doar prelucrarea exterioară (copierea oarbă a modelului), 

dar și integritatea tuturor factorilor proceselor creative, incluzând și 

conceptul autorului. 
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TERMENI PEDAGOGICI RECENȚI, AFERENȚI APLICĂRII 

MULTIMEDIA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

                              Ina VERETINA-CHIRIAC, doctorandă 

 

Abstract 

 The present article aims to prove that with the popularization 

of modern education, rapid development of teaching level and 

dramatic changes of teaching methods, traditional teaching idea and 

limited knowledge cannot meet the require of the teaching situation 

at present. The present paper highlights that multimedia technology 

enriches the content of foreign language teaching, which provides a 

rich and colorful environment for English learner.  
 

 Informatizarea învăţământului şi implementarea tehnologiei 

informatice în predarea-învăţarea disciplinelor școlare/cursurilor 
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universitare determină definirea unor termeni pedagogici specifici. 

Termenul tehnologie provine de la grecescul technē (artă, măiestrie, 

iscusinţă) şi logos (ştiinţă, teorie) şi reprezintă ştiinţa despre 

metodele şi mijloacele dintr-un anumit domeniu [5, p. l5].  

 Raportată la pedagogie, tehnologia este arta de a preda, 

numită tehnologie educaţională sau pedagogică. Utilizarea 

conceptului tehnologie în pedagogie este susţinută de mai mulţi 

pedagogi, precum E. Noveanu, N. F. Talâzina, V. P. Bespalko,        

S. Cristea, D. Patraşcu ş. a. În sec. al XX-lea, tehnologia 

educaţională era considerată parte componentă a instruirii 

programate, ca rezultat al apicării calculatorului în scopuri didactice. 

Treptat, acesta îşi extinde sensul datorită aspectelor legate de 

psihologia comunicării, de creativitate, de sociologie, de etică, 

necesare în elaborarea metodicilor de asimilare optimă a 

cunoştinţelor, de dezvoltare a competenţelor. 

 Unul dintre criteriile de bază în metodologia elaborării 

materialelor educaţionale electronice este tehnologia instrucţională. 

Conform definiţiei introduse de asociaţia AECT, tehnologia 

instrucţională reprezintă teoria şi practica privind facilitarea învăţării 

şi îmbunătăţirea performanţei prin crearea şi utilizarea proceselor şi 

resurselor tehnologice adecvate. 

 Tehnologia instrucţională se află într-o relaţie interminabilă 

cu procesele de design instrucţional şi de design al sistemului 

instrucţional. Termenii tehnologie educaţională, design instrucţional 

şi tehnologie instrucţională sunt interschimbabili în articolele de 

specialitate. Scopul de bază al tehnologiei instrucţionale este 

promovarea comunicării şi interacţiunii în învăţare [1, p. 87] . 

 Informaţia, drept conţinut al învăţării, este componentă de 

bază a cunoştinţelor. Transmiterea informaţiilor în cadrul lecţiilor a 

devenit mult mai rapidă datorită mijloacelor audiovizuale şi 

instrumentelor TIC. În cazul când mijloacele şi metodele de 



348 

 

dobândire, ordonare, prelucrare şi transmitere sunt orientate spre 

informaţie, avem de a face cu tehnologii informaţionale. Sintagma 

tehnologia informaţiei, din traducerea engleză Information 

Technology (IT), se referă la un sistem, proces concret de organizare 

a unei activităţi informaţionale, care prevede conectarea, păstrarea, 

procesarea şi transmiterea diferitelor tipuri de informaţie cu ajutorul 

mijloacelor tehnice şi al programelor electronice aplicative.  

 În momentul de faţă, omenirea se află în epoca 

postindustrială, numită şi tehnologică, deoarece este dominată de 

tehnologii. Cea mai importantă dintre aceste tehnologii este cea care 

asigură suportul societăţii informaţionale – tehnologia informaţiei şi 

a comunicaţiilor. Această tehnologie permite prelucrarea şi 

răspândirea informaţiei într-o manieră absolut revoluţionară, fiind în 

stare să producă schimbări profunde în societate, în general, şi în 

economie, în particular. TIC este denumirea pentru un ansamblu de 

instrumente şi resurse tehnologice utilizate pentru a comunica şi a 

crea, a difuza, a stoca şi a gestiona informaţia destinată procesului 

educativ, noţiunea fiind explicată în articolele de specialitate. 

Sintagma dată apare în literatură în mai multe variante de traducere, 

de la expresia engleză Information and Communication Technologies 

(ICT) ori Information Technologies and Communications (IT&C) şi 

anume: tehnologii informaţionale și comunicaţionale (T. Gherman), 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei (M. Vlada), tehnologii 

informatice şi de comunicare (raport de cercetare CEEX), tehnologia 

informaţiei şi a comunicaţiilor (Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor al Republicii Moldova). 

În sens îngust, noile TIC se referă la utilizarea calculatoarelor, 

comunicaţiilor şi la echipamentele asociate acestora, precum şi la 

componenta software care face posibilă interoperativitatea lor [2, p. 

74]. 
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Prin introducerea calculatorului ca suport didactic în 

învăţământ, se determină o nouă formă de concepere şi realizare a 

învăţării, denumită instruire asistată de calculator, din traducerea 

engleză Computer Asisted Instruction (CAI) sau Computer Asisted 

learning (CAL). Principiile învăţării programate au fost abordate într-

o metodă de instruire numită sistem de învăţare personalizată, în 

care studentul învaţă în ritm propriu, materialul educaţional este 

structurat în secvenţe mici de studiu, urmate de chestionare, instruitul 

şi instructorul putând să observe imediat randamentul procesului de 

instruire [3, p.17]. 

Instruirea asistată de calculator se realizează într-un mediu 

integrat hardware software, formând sistemul  multimedia, care 

permite interacţiunea dintre deţinătorii sistemului de cunoştinţe 

(profesor/instructor/tutore) şi instruiţi (studenţi). Numeroasele 

procedee de redare a informaţiei în sistemul multimedia, în 

comparaţie cu sistemul de instruire tradiţional, permit optimizarea 

procesului de instruire cu ajutorul unui instrumentar specific, cum ar 

fi: tehnicile de hypertext şi hiperlegături, multimedia şi hypermedia, 

interactivitatea, animaţia, audiovizualul, reprezentarea grafică, 

laboratorul virtual, manualul electronic, harta electronică, dicţionarul 

electronic, enciclopedia electronică etc.  

Toma S.  a raportat importanta multimedia în vederea predării 

limbilor; studiul său vizează în primul rând cadrele didactice, având 

ca scop să le sensibilizeze cu privire la problema tehnologiei 

informației și a comunicațiilor. În studiile sale, autorul pornește de la 

convingerea că multimedia nu este un „moft legat de un progres 

tehnologic”, ci un instrument care va schimba relația noastră cu 

cunoștințele în general [4, p. 83].  

„Produsul pedagogic/programa educaţională multimedia este 

un software educaţional – suport electronic sau un courseware – 

suport de curs electronic plasat într-o reţea publică.” [6. p. 9] Un 
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software educaţional este un program informatizat, proiectat pentru 

rezolvarea unor sarcini sau probleme didactice/educative prin 

valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator, 

care realizează un şir de funcţii specifice. M. Vlada defineşte softul 

educaţional ca „orice produs software în orice format (executabil sau 

nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un 

subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs etc., fiind o 

alternativă sau o unică soluţie faţă de metodele educaţionale 

tradiţionale (tabla, creta, etc.)” [5, p. 52]. Termenul courseware, 

conform dicţionarului on-line Webster, se sumează din combinaţia 

course şi software şi reprezintă un pachet educaţional software  

referitor la un curs, documentaţia necesară, cu indicaţiile metodice şi 

descrierea echipamentului hard pe care poate fi implementat, precum 

şi alte resurse materiale: fişe de lucru, exerciţii etc. Diferenţa dintre 

aceste două noţiuni nu este una principială, ambele fiind destinate 

activităţii de învăţare cu obiective bine precizate. 

În glosarele de specialitate, noţiunea ID este însoţită de 

sintagma învăţământ electronic, din traducerea engleză electronic 

learning (e-learning). Aceste două concepte diferă după modul de 

abordare a obiectivelor preconizate. Expresia e-learning a fost 

introdusă în uz curent în anul l999 şi este asociată cu învăţământul 

on-line sau învăţământul virtual.  

În domeniul instruirii asistate de calculator, recent a apărut 

sintagma blended learning, în română – învăţare mixtă. Aceasta se 

referă la modele care combină practica educaţională tradiţională cu 

soluţii e-learning. De exemplu, studenţii, în cadrul unei lecţii 

tradiţionale, pot utiliza atât materiale imprimate, cât şi materiale 

digitale on-line sau sesiuni de lucru on-line. Un curs de formare Web 

poate fi îmbunătăţit prin instruirea periodică faţă în faţă „blending”, 

deoarece este recunoscut faptul că nu toate activităţile de învăţare se 

realizează cel mai bine fiind mediate de un sistem informatic. 
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Iniţierea acestui tip de învăţare necesită atenţie sporită asupra 

contextului şi obiectului de învăţare, a finalităţilor, a caracteristicilor 

instruiţilor, în scopul de a atinge combinaţia optimă de metode de 

instruire şi metode de furnizare. 

În concluzie, menționăm că implementarea TIC în învăţământ 

devine un proces de instruire asistată de calculator sau instruire 

bazată pe calculator (Computer-Based Instruction), în care atât 

calculatorul, cât şi instruirea în baza unui software educaţional 

reprezintă platforme ale unui mediu de învăţare integrativ, sistemic, 

individualizat şi interactiv, redate de o terminologie specifică.  
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ПОДГОТОВКА И АДАПТАЦИЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Olesya ZGURYAN,  doctorandă 

Аbstract 

Foreign countries’ ways of preparation and adaptation of the 

beginning teachers are considered in the article. 

Keywords: the beginning teacher, training of teachers, 

adaptation of teachers, pedagogical competence, professionalism  

 

Современное общество в условиях непрерывного 

развития всех его сфер (политической, социальной, 

экономической и др.) предъявляет все более высокие требования 

к качеству подготовки преподавателей для всех областей 

социальной практики. В то же время в условиях демократизации 

и евроинтеграции значительно богаче становятся и 

образовательные потребности самого человека: 

общеобразовательные, профессиональные, общекультурные и 

др. Все это вносит существенные коррективы в содержание 

целей и задач, стоящих перед современной системой высшего 

образования. Осуществление образовательной политики 

государства в качественной подготовке (переподготовке) педагогов 

связано сегодня с анализом отечественного и зарубежного опыта, 

научным прогнозированием, точным обоснованием принимаемых 

решений.  

Если обратиться к опыту зарубежных стран, то мы увидим, 

что с начала XXI века в Великобритании осуществлен целый ряд 

реформ в области подготовки начинающих преподавателей. Так, в 

ряде высших учебных заведений Великобритании (West Sussex 

Institute of Higher Education, King Alfred’s College) была проведена 

успешная апробация пилотной версии Системы Учительского 
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Стажерства (the Articled Teacher Scheme), которая предполагает 

попечительство и непосредственное руководство деятельностью 

начинающих преподавателей со стороны тьютора. Система 

Учительского Стажерства (the ATS) «...не только включает в себя 

овладение базовыми педагогическими компетенциями и навыками 

классного руководителя, но и подразумевает перспективное видение 

процесса обучения и учения, взаимосвязь теории и практики, 

подчеркивает важность освоения навыков самооценки, где главная 

цель – это непрерывный профессиональный рост». 

  В Шотландии для учителей-«новичков» был введен 

двухлетний испытательный период (probationary year). В Англии и 

Уэльсе примерно до середины 90-х гг. XX столетия первый год 

самостоятельной педагогической деятельности также считался 

испытательным, однако сейчас в этих регионах страны не 

существует такого понятия. Тем не менее, по рекомендации доклада 

Джеймса внедрен адаптационный период, в ходе которого действует 

программа официального допуска в профессию (induction 

programme). Данная программа обеспечивает прочную связь между 

базовой (ITE) и постбазовой (INSET) системами подготовки 

педагогических кадров в Великобритании. 

  Период адаптации или индукции (induction) делится на этап 

первоначального допуска в профессию (immediate induction into the 

job) и последующий этап (ongoing induction), объединяющий 

системы подготовки и переподготовки педагогических кадров в 

стране. 

Характеристиками британской модели индуктивного 

периода, признанными ключевыми направлениями развития 

содержания непрерывного профессионально-педагогического 

образования, являются: 

- отлаженный механизм службы поддержки молодых специалистов 

(support networks); 
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-    менторство (support from mentors); 

- развитие профессионально-ориентированного педагогического 

профиля (professional development profile). 

 Подготовка к учительской профессии в Германии 

начинается еще со школьной скамьи при проведении 

профориентации. Так, например, в университете Лейпциг ежегодно 

проводятся специальные семинары для учеников выпускных 

классов, решивших связать свою жизнь с профессией преподавателя. 

Эти семинары нацелены на осознанный выбор профессии тех 

учеников, которые  стремятся к самообразованию и повышению 

уровня своего профессионализма, с целью повышения качества 

образования в стране. В этом и заключается один из ценностных 

ориентиров высшего педагогического образования, нацеленного на 

будущее Германии. 

Интересна теория профессионального развития, 

разработанная немецким ученым Карл Освальд Бауэр, совместно со 

своими коллегами Ш. Копка и А. Бриндтом. Данная теория 

профессионального развития связана с основными задачами 

педагогической деятельности и моделью поведения преподавателя. 

Тема модели поведения, которой должен следовать каждый педагог, 

занимает особое место в теории К. О. Бауэра. В ходе эмпирических 

исследований с опорой на деятельностный подход ученый 

разработал алгоритм действий учителя (так называемый немцами 

«деятельностный репертуар»), который призван помочь молодому 

специалисту организовать образовательный процесс передачи 

информации и создать благоприятную учебно-воспитательную 

атмосферу в классе, являющуюся фоном общей работы учителя. 

Алгоритм действий представляет собой тесную взаимосвязь 

когнитивных структур с психомоторными процессами личности, 

которая позволяет педагогу быстро, уверенно и целеустремленно 
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реагировать на сложные ситуации, возникающие во время работы, 

что формирует его деятельностную компетенцию.  

Для немецкого педагога очень важно непрерывное 

самообразование для совершенствования его профессионального 

«Я». С каждым посещением специализированных курсов 

повышения квалификации, в течение всей жизни учитель 

наращивает свою знаниевую и компетентностную базы, пополняет и 

дополняет свое портфолио как основной документ, 

свидетельствующий об уровне профессионализма педагога и 

раскрывающий особенности его многогранной личности. 

Согласно французским концепциям современный учитель 

никогда не должен забывать о том, что он работает в 

информационном обществе, где школа более не является 

единственным источником знаний, поэтому его социальная роль не 

может ограничиваться простой передачей информации – отныне 

учитель-профессионал становится посредником между учеником и 

общечеловеческими и национальными ценностями. 

Таким образом, для осуществления эффективной 

деятельности в информационном обществе французский 

преподаватель должен стать профессионалом, обладающим рядом 

профессионально-личностных качеств. Специалистов такого уровня 

призвана готовить сначала школа, а затем и система высшего 

образования, что накладывает на учителя дополнительную 

ответственность. 

В последнее десятилетие два основных фактора определяют 

модернизацию стандартов педагогического образования в США: 

«движение к новому профессионализму учителя» и «концепция 

совещательной демократии». Стандартизация педагогического 

образования в США процесс многофункциональный, 

осуществляется через разработку, внедрение, применение, анализ и 

модернизацию стандартов в рамках процедур аккредитации 
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программ подготовки учителей, государственного лицензирования 

на право преподавания, сертификации практикующих учителей. 

Одной из инновационных форм подготовки учителей в США 

выступает сегодня каскадная форма (cascade model), при которой 

„первое поколение учителей учится по определенному предмету, 

аспекту преподавания или содержания, после чего эти учителя 

становятся педагогами для второго поколения". То есть, группа 

учителей, пройдя подготовку в рамках специально созданной 

программы, после ее завершения возвращается в школу, чтобы 

поделиться со своими коллегами полученными знаниями. 

Согласно исследованию Д. Мора (More) каскадная форма 

имеет следующие этапы: 

1) разработка учебного материала – дизайн таких материалов, 

как пособия или учебники, 

2) обучение на разных уровнях – развертывание собственно 

процесса тренировки помощниками, 

3) последующее обучение – тренировки, которое должен 

заполнить пробелы, оставленные после начального обучения [More 

D. D. The Impact of Large Scale Training Programmes on Educational 

Management Development in South Africa / D. D. More. — PhD Thesis 

(Education Policy Studies), Published. University of Pretoria, South 

Africa. - 2004. - 205 p.] 

С учетом этого следует заметить, что внедрение каскадной 

формы требует основательной и длительной подготовки, а также 

тщательного отбора учителей первого поколения (first generation of 

teachers), на которых возложена большая ответственность, 

поскольку, с одной стороны, они первыми получают новые знания и 

от них зависит качество той информации, которая будет получена 

следующим поколением; с другой — они участвуют в процессе 

подготовки будущих учителей. 
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Отметим, что каскадная форма подготовки учителей имеет 

ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами, 

поскольку: 

- создаются условия для постоянного профессионального развития и 

совершенствования учителей первого поколения, 

- обучение происходит по принципу каскада, т. е. последовательно, 

что делает возможным быстро распространять информацию и 

оценивать результаты обучения, появляется возможность 

привлечения к процессу обучения большого количества людей 

одновременно, что позволяет значительно сократить финансовые 

расходы и время, затраченное на подготовку учителей в малых 

группах. 

Таким образом, на основании сравнительного анализа мы 

можем осуществить мониторинг за реформированием в системе 

подготовки к профессиональной деятельности и адаптации 

начинающих преподавателей. Модернизация неизбежна, в связи с    

внедрением новых технологий и  форм подготовки педагогов.  

Профессиональное развитие педагога это поэтапный процесс, 

который стартует от начинающего преподавателя или «новичка» на 

самой ранней ступени своей карьеры, постепенно повышая свою 

педагогическую компетентность, методическое искусство и 

квалификацию в сочетании с личностным развитием и накоплением 

профессионального опыта, до «эксперта» –  завершающей стадии, 

«апогея» процесса формирования педагогического 

профессионализма. Профессионализм и профессиональная 

компетентность, являясь многогранными педагогическими 

категориями, стали доминантами в высшем педагогическом 

образовании, как в России, так и за рубежом. Сравнительный анализ 

профессионализма учителя в отечественных и зарубежных 

концепциях показал, что задачей учителя-профессионала является, 

прежде всего, формирование рефлексирующей личности, 
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обладающей высокой степенью духовности, моральными и 

этическими ценностями, способной к самоанализу, самокритике, 

умеющей адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося 

общества, готовой учиться и заниматься самообразованием и 

самосовершенствованием на протяжении всей жизни. 
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