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Volum recenzat, aprobat și recomandat de Senatul Universității Pedagogice de Stat
„Ion Creangă” din mun. Chișinău

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-Canţâr, 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, al
doctoranzilor şi al partenerilor internaţionali. Iată de ce 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, cercetare, experimentare şi analiză.
Exigenţele pe care le-a ridicat noua etapă pe care o tranzitează
învăţământul, educaţia, deci şi ştiinţa din Republica Moldova, au
fost necesare pentru a moderniza, structura, 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 poate bucura
de un aflux consistent de doctoranzi pe parcursul ultimilor ani,
perioadă în care s-a mărit considerabil numărul de doctoranzi
implicaţi în cercetarea pedagogică, psihologică, a 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,
internaţionale, participanţilor la conferinţe şi simpozioane,
dezbateri, forumuri, cercetări naţionale şi internaţionale, lucru ce
sporeşte prestigiul Universităţii ca „oază de cultură şi ştiinţă"
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(anual beneficiază de aceste burse cca 2 doctoranzi, în total până la
etapa actuală am avut cca 20 bursieri).
În prezent circa 70 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;
 Psihologia 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 atestat şi graţie eforturilor depuse de
conducătorii ştiinţifici, catedrelor, dar şi managementului eficient al
administrației, al doctoratului.
Președinte CȘSUD,
conf. dr. L. ARMAȘU-CANȚÎR
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FORMAREA GUSTULUI ESTETIC PRIN INTERMEDIUL
OPEREI LITERARE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XX
Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR,
conf. dr. în filol.
Viaţa literară a sec. XX se desfăşoară sub influenţa literaturii
universale, în care cititorul se încredinţa povestitorului omniscient,
care nu doar istorisea întîmplările, ci se amesteca în mod deliberat în
acţiune cu comentariul său, pentru a se asigura că judecata lectorului
asupra personajului său era corectă. După Ana Karenina a lui
L.N.Tolstoi, era normal ca tehnica narativă care presupunea punctul
de vedere al a absolutului, adică al ordinei, să nu mai corespundă.
Era nevoie de o tehnică nouă care se dea impresia că lasă personajele
în libertate veritabilă de a înfrunta acest haos. Punctul de vedere
absolut al scriitorului omniscent asupra evenimentelor este înlocuit în
romanul lui Vasilache, cu alternarea unghiului de vedere. În acest
context proza vangheliană devine opera tezei susţinute de personaj,
autorul trecînd în umbră (Băieţelul din Coliba Albastră, Steaua lui
Ciuboţel). Autorul nu îşi manifestă preferinţele pentru nici unul din
personajele sale (Radu, Ciuboţel, Guguţă, Titirică etc.), renunţînd la
privilegiul intervenţiei directe şi, retrăgîndu-se în culise, nu doar
încredinţează eroilor săi comentariul, ci se transpune pe rînd în
postura fiecăruia dintre ei, încercînd să vadă lumea cu ochii lor.
Această capacitate de a se transpune în altul, de a fi pentru un timp
altul, se constituie la S.Vangheli într-o structură polifonică.
Spre cunoaşterea din interior a fiecărui element în parte a
lumii înconjurătoare, vor tinde în operele sale şi L.Tolstoi care
considera că darul veritabil îi este dat celui care poate să se transpună
imaginar în alt om, animal, plantă sau chiar piatră. Doar în acest mod
– crede Tolstoi – poţi să cunoşti din interior şi să creezi o lume
întreagă. Aidoma celei pe care o ştim noi. Sau A.Kuprin, vrednic
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urmaş al realismului critic, care declara: “Aş dori ca pentru cîteva
zile să devin cal, plantă sau peşte, sau să fiu femeie şi să simt
chinurile facerii şi să privesc lumea cu ochii fiecărui om pe care-l
întîlnesc”.
Temele, motivele, figurile de stil, concepţiile etice şi estetice
ale literaturii universale nu sunt doar preluate, ci, uneori, prelucrate,
regîndite, filtrate prin prisma şi de pe poziţiile unui nou secol. Forma
operei literare trebuie să se caracterizeze nu doar prin frumuseţea şi
simplitatea expunerii, ci printr-o atît de strînsă întrepătrundere cu
sfera ideilor, încît să se realizeze o suprapunere a celor două laturi ale
creaţiei, iar cititorul să uite de existenţa independentă a formei.
Conştient de tensiunea reală care există între ideea generală a operei
şi transpunerea concretă în imagini, S.Vangheli a ştiut să găsească
justa măsură, astfel încît opera de referinţă să fie în acelaşi timp
realitate spre a fi trăită şi formă spre a fi contemplată. Lucrurile,
fiinţele, fenomenele se leagă într-un lanţ cauzal, conform
reprezentărilor micului erou, care nu explică din punctul de vedere al
celor mari, ci din acela al percepţiei naïve, funciar metaforice [4,
p.111].
Iată de ce miniaturile vangheliene, bunăoară, tind spre
obiectivitatea absolută (egală cu subiectivitatea absolută), încercînd
să dea iluzia că scriitorul “nici măcar nu există”, iar povestirea se
povesteşte de la sine, proza vangheliană fiind o proză lirică. Posibil
ca S.Vangheli să fi preluat ceva din maniera lui I.Druţă sau Marin
Sorescu. Dar, ţinînd cont de realităţile vitrege ale ţării noastre, vom
încerca să determinăm specificul şi afinităţile stilistice, tradiţie şi
inovaţie în opera vangheliană pentru copii în contextul literaturii
basarabene din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului
XXI. Or, “dramatic şi tragic se aştern drumurile literaturii române
din Basarabia”[5, p.22], care îşi iau începuturile din tăcere şi suflete
suferinde, din rouă şi lacrimă, din viaţă şi moarte, dar se adună toate
într-un Drum spre inima neamului – drumul predestinat fiinţei
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româneşti. “Ca şi Dante la ieşirea din infern, scriitorul basarabean
reprezentativ va vedea stelele, căci a avut drept călăuză lumina
incandescentă a Luceafărului eminescian, din care el şi-a făcut o
icoană”[Cimpoi M., Basarabia sub semnul exilului, p.51]. Scriitorul
basarabean, asemeni lui Sadoveanu, a continuat să înece faptele în
sentimentalism. Paradoxal e faptul că literatura basarabeană a putut
îmbina sentimentalismul cu un eroism al rezistenţei în faţa terorii
istorice după al doilea Război Mondial. Nu are importanţă dacă
această rezistenţă a fost făţişă, ca în cazul lui I.Druţă sau S.Vasilache,
disimulată ca în cazul lui G.Vieru sau S.Vangheli, care s-au închis în
cercul motivic al mamei, copilăriei. Elocventă în acest sens este
povestea Cum au dispărut piticii din sat de S.Vangheli: “Cică a fost
odată demult, foarte demult, un sat cu case înalte şi frumoase ca nişte
corăbii. Ogrăzile erau cu fântâni şi porţi încrustate, iar în vîrful
stâlpurilor şedeau pururi nişte păsări necunoscute de lemn. Dimineaţa
oamenii din sat erau înalţi şi voinici, iar până în seară se făceau mici
de-o şchioapă… Au căzut copiii pe gînduri că părinţii lor nu aveau
vreme pentru asta…”[Scrieri alese, p.62-65]. Şi au adoptat o soluţie:
au constituit un stat suveran: Republica cu trei consuli, au arborat
drapelul, au intonat imnul, convocând Marea Adunare şi, numai după
ce părinţii “au zburat” în ceruri, văzând cât e de frumoasă lumea, nau mai descrescut niciodată. Au fost şi tendinţe separatiste: “Cică al
treilea consul a găsit hăt după păduri un petec de pământ înconjurat
de apă şi s-a proclamat mai marele pe Insulă. Şi-a dres o colibă, se
scaldă, face bourei şi se pârleşte la soare. Au rămas cu el numai doi
republicani. Unul îi prinde peşte cu ciorpacul, altul îi ţine la amiază
umbrela, iar seara alungă cu o creangă ţânţarii ce îndrăznesc să se
apropie de fruntea lui Tronca. Călin şi Traian… erau gata să cheme
Marea Adunare, dar a venit mama lui Tronca şi a spus că are ea un
leac bun. A luat o vărguţă şi s-a dus să-l aducă acasă pe mai marele
Insulei”.
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Naratorul omnipresent încearcă să ne vorbească despre
problemele stringente ale degradării moral-spirituale şi ale
separatismului, oferindu-ne şi câteva “soluţii ingenioase” constatând
faptul că nu poţi fi fericit, dacă nu eşti liber să zbori şi să vezi lumea
în complexitatea ei, iar tendinţele separatiste dispar, dacă sunt
sancţionate la timp (punctul de vedere al naratorului).
“Deşi se fac simţite şi apariţii de rezonanţă, cum ar fi Zbor
frînt de V.Beşleagă şi Singur în faţa dragostei de A.Busuioc, precum
şi Povestea cu cocoşul roşu de V.Vasilache, care se deosebeşte prin
tehnici şi ontologie romanescă, “între cele mai tranşante şi, prin
urmare, incontestabile însemne ale ei (prozei postmoderniste n.n.) se
remarcă fragmentarismul. Fără îndoială, fragmentarismul, în tendinţa
lui de totalizator, în Povestea cu cocoşul roşu, rezultă din
multiplicarea punctelor de vedere…” [2, p.80].
Însă “Oricărui exilat i se oferă şansa de a deveni din nou
Ulisse”[Idem, p.18] exilul basarabean este un exil interior şi drumul
spre Ithaka trebuie parcurs adesea în chiar propria casă în care este
înstrăinat de puterile dinafară. Lupta de renaştere naţională din
Republica Moldova oferă şansa procesului de revenire şi integrare a
literaturii basarabene în contextul literaturii române…
Literatura anilor 50 (inclusiv cea pentru copii) manifestă o
predispoziţie exagerată pentru fixarea meticuloasă a semnelor
prezentului, avînd o influenţă păgubitoare. Maladia aceasta a fost
identificată de Lucian Blaga în literatura română din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea şi botezată de el cu termenul de
imediatomanie. E firesc faptul că la momentul debutării lui
S.Vangheli sau I.Druţă maladia imediatomaniei avea asupra
literaturii urmări cu mult mai dezastruoase decât acelea pe care le-a
surprins L.Blaga.
Atunci, cînd din mijlocul satului basarabean dispărea tradiţia
de esenţă sămănătoristă, apăreau în schimb nuvelele lui I.Druţă, care
vine cu “convingerea că mediul şi, mai ales, omul se schimbă atâ de
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lent, încât ar fi, la acea oră, prematur să se vorbească despre o
premieră radicală”.
Druţă a impus, autoritar, formula narativă lirico-simbolică,
afirmîndu-se pe linia tradiţiei crengiene şi sadoveniene a literaturii
româneşti. În primele nuvele şi în Frunze de dor cultivă un principiu
baladesc, naraţiunea fiind intens colorată de atitudinea emoţională,
de ataşamentul simpatetic faţă de eroii săi.
I.Druţă e un poet în proză, creaţia lui are mari afiniţi cu opera
crengiană. “Tipologic, Druţă aparţine categoriei creatorilor rurali în
literatură, a celora care cred că “veşnicia s-a născut la sat” (Lucian
Blaga)… I.Druţă, în speţă, cultivă, o frază articulată după legile
naturalului, simplităţii, tăcerii semnificative”[5, p.179].
Asemeni lui I.Druţă, scriitor de factură lirică, vine şi
S.Vangheli. Similitudinile dintre cele două individualităţi creatoare
sunt multe şi ţin de aspecte multiple de fond şi de formulă narativă:
în primul rînd, ambii scriitori evocă universul copilului şi al
copilăriei în mediul rural cu problemele acestuia. Viziunea rustică
domină şi la unul, şi la celălalt. În al doilea rînd, prozatorii pun în
centrul subiectelor familia (mama, tata) şi transmit viguros
sentimentul familiei. Consemnăm, în continuare, o viziune stenică,
senin-nostalgică, optimistă: în viziunea ambilor scriitori copilăria
este o oază luminoasă, curată, frumoasă în oceanul vieţii (chiar dacă
pe alocuri mai e adumbrită de nenorociri: războiul, moartea fratelui
lui Trofimaş, stingerea mamei lui Vangheli etc.). De aceea privirea se
întoarce spre ea ca spre o lume a purităţii, a jocului şi seninătăţii. Nu
vom neglija umorul ca particularitate a formulei ambilor scriitori, un
umor cu vervă satirică, mai încărcat de ironie la S.Vangheli: “După
moarte mi-or pune statuie ori nu, dar dacă o fac cu mâna mea, e bun
făcut!” – chibzuia Titirică prin ogradă.
De pus are s-o pună în faţa casei, cu faţa la drum, nu ştie,
însă, din ce s-o facă? Dacă o clădeşte din cărămidă, o să semene cu
11

un hogeac, nu cu Titirică. Din piatră? Tot nu e treabă. O să aibă nişte
buze, vă-hă-hă”…[Scrieri alese, p.407].
La I.Druţă umorul e mai duios, cald, bonom: “-Încotro,
Trofimaş? l-a întrebat tată-său, uitându-se dojenitor la picioarele lui
negre şi stâlcite.
“Are să-mi ia banii pentru ţigări”, a socotit în capul lui
Trofimaş şi s-a dat în dosul ocoloţilor, că să nu i se vadă picioarele.
- Am ieşit şi eu… să mă primblu.
- Să se primble! Uite la dânsul! Da picioarele cine are să ţi le spele ai argaţi?
- Le spăl eu singur. Numai oleacă mai tîrziu.
- Amu de ce nu le speli?
- Îi rece apa. Să nu capăt romatism”[Druţă, p.63].
Asemănările ţin, pe lîngă principalele modalităţi narative, de
evidenţierea mesajului etic-ironia şi umorul, şi de dialog şi monolog,
caracteristice fiind literaturii pentru copii în genere, cât şi autorilor
menţionaţi, în special.
Deosebirile ţin şi ele de fondul şi forma scriiturilor. Vangheli
are în centrul creaţiilor sale figura copilului, el ocupând prim-planul,
spre el duc toate firele naraţiunii. La Druţă Trofimaş este doar unul
din elementele lumii pe care o evocă scriitorul. Abia mai târziu (în
povestirile Zece ani pistruieţi) prozatorul Druţă scrie special pentru
copii.
O altă deosebire ţine de faptul că S.Vangheli foloseşte
preponderent naraţiunea la persoana întâi şi rememorarea (Băieţelul
din Coliba Albastră, Tatăl lui Guguţă cînd era mic, Copiii din
catuşele Siberiei etc.), fapt care defineşte multe alte particularităţi ale
naraţiunii. Druţă povesteşte la persoana a treia, abordând, cum e şi
firesc, perspectiva (optica), punctul de vedere al adultului. Prin
asemănare cu Amintirile lui Creangă, în Tatăl lui Guguţă cînd era de
mic de S.Vangheli se contopesc două optici (puncte de vedere), a
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copilului şi a povestitorului matur, care judecă, îşi rememorează,
evocă nu numai întâmplările altei vârste, ci şi ale altui timp.
Copilăria Copiilor din cătuşele Siberiei, aşa cum se conservă
ea în memorie, este pentru S.Vangheli adevărul în funcţie de care
judecă şi preţuieşte prezentul. Adevărul său este cel al oamenilor
păstraţi în memorie care, printr-o sforţare a gândului întors înapoi,
sunt iarăşi vii. Obiectivitatea reconstituirii este naturală. Druţă judecă
şi preţuieşte prezentul nu în funcţie de adevărul copilăriei, ci în
funcţie de judecata, înţelegerea şi aprecierea omului de azi.
Rememorarea este folosită doar în unele crâmpeie (să zicem, Şoapte
de nuc), în celelalte scrieri prozatorul foloseşte realitatea la persoana
a treia.
Perspectiva narativă adoptată de autori (repetăm) este diferită:
Vangheli se priveşte pe sine cel de altădată, evocându-se
rememorativ, apreciindu-se în ultimele scrieri, de exemplu, în Tatăl
lui Guguţă de pe cînd era mic, pe când în cele despre Guguţă,
Ciuboţel, Titirică abordează fantezist motivul copilăriei în genere.
Druţă abordează o perspectivă obiectivă – copilul este prins în
reflector, observat, se relatează despre el, fără să lipsească obişnuitul
aliaj de umor şi de lirism druţian.
Important în interpretarea copilului şi a copilăriei este faptul
că, şi la un scriitor, şi la celălalt copilăria nu e un preludiu al vieţii –
ea este viaţa însăşi (un capitol de viaţă). Ea este prezentată ca o
apoteoză a lumii.
Specifică lui S.Vangheli (pe linia Sadoveanu) este tehnica
transferului între planul real şi cel fantastic, prin care se întrevede
alternarea continuă a imaginilor care oglindesc şi o natură picturală
văzută în dimensiuni obişnuite: “A găsit-o în ogradă, pe scaunul lui
Moş Dalbu. Nu mai văzuse o fată atît de mică. Îl privea ţintă cei doi
ochişori albaştri cât două boabe de grâu. Avea căciuliţă albă, bluză
verde, dar, vai, era desculţă!…” [Guguță – căpitan de corabie, p.94].
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Iar pe de altă parte o lume transfigurată de imaginaţia
copilului: “Abia acum băiatul a recunoscut căciula şi bluza – le-a
împletit doar Mătuşa Dalba. Se vede că pe dânsa o aştepta mătuşa.
Dar iată ciorăpiorii n-a apucat să-i facă”[Guguță – căpitan de
corabie, p.94].
Oniricul, specific literaturii universale pentru copii, este
prezent episodic şi în opera druţiană (visul lui Trofimaş înainte de
plecarea la Bălţi), la Vangheli oniricul este exploatat din plin
(Butoiul vorbitor, Guguţă – căpitan de corabie etc.). De altfel,
fantasticul este utilizat din plin şi de G.Meniuc în Poveşti, Povestea
vulpii, Prichindel, La balul coţofenei, Micul Icar ş.a. O serie de
povestiri vangheliene au un substrat alegoric, atestat şi în creaţiile
pentru copii ale lui Aureliu Busuioc: Marele răţoi Max, Cizmele
cocostârcului ori în Povestea furnicii de I.Druţă.
De altfel, în această perioadă “impresionează nu numai
multitudinea speciilor abordate, important e că cele mai multe dau
sentimentul unei restructurări de substanţă a formulelor – se modifică
unele elemente ce ţin de tehnica poetică, de formele de expresie, pot
fi înregistrate schimbări în interiorul speciilor – în coraportul
elementelor (s-au modificat, să zicem raporturile dintre epic şi liric,
analitic şi simbolic)… Citabile în acest sens sunt prozele lui I.Druţă,
S.Vangheli…; un lirism revelatoriu caracterizează poezia lui G.Vieru
şi a lui S.Vangheli”[1, p.115].
Scriitorul V.Beşleagă bate la poarta literaturii cu culegerea
Zbînţuilă. Aveau să urmeze cărţile Vacanţa mea, Buftea, Vrei să
zbori la lună?, La fântâna leahului, destinate şi ele micului cititor.
Dar adevăratul său talent de prozator se relevă în romanul Zbor frînt,
care a ieşit de sub tutela formulelor epice tradiţionale. Prozatorul n-a
lirizat excesitv, n-a poetizat în mod artificial subordonându-şi
subiectul unei viziuni reflexiv-problematice acute. Dar ar fi incorect
să credem că scriitorul n-a folosit nici un fel de modalităţi literare
preexistente, autorul venind cu experienţa literaturii universale.
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Credem că amprentele războiului în destinele umane, copilăria
mutilată de război alcătuiesc obiectivul scrierii.
În timp ce I. Druţă, D. Matcovschi, S.Vangheli ş.a. suprimă
întinderea epică prin mijloacele lirismului, V. Beşleagă realizează
acelaşi lucru prin intermediul analizei psihologice. În locul scrierii
panoramice care cultivă ideea trecerii omului prin timp, scriitorul
preferă romanul-destin care dă senzaţia adevăratei treceri a timpului
prin om.
În general, proza din R.Moldova (prin creaţiile lui I.Druţă,
G.Meniuc, A.Busuioc, V.Beşleagă, D.Matcovschi, S.Vangheli), cu
caracter baladesc, se înscrie în categoria prozelor lirice. Proza lirică e
o modalitate de organizare şi structurare a materialului de viaţă,
înglobând în sfera sa de acţiune şi schiţa, şi povestirea, şi romanul, şi
memorialistica. În acest context s-au afirmat Z.Stancu,
E.Hemingway, E.M.Remarc etc. Conceperea personajului literar în
dependenţa lui complexă de realizările, frământările şi dispoziţiile
epocii şi explicarea tuturor acestora prin exemplul unei vieţi, prin
soarta unui om, cum se observă din Tatăl lui Guguţă de când era
mic – iată spre ce tinde un scriitor de factură lirică.
În fond, “perioada anilor 70-80 care a pregătit momentul
auroral al literaturii basarabene a fost marcată de revirimentul pe care
l-am denumit generic întoarcerea la baladă, la copilărie şi la vatră (la
Ithaka), redescoperirea “veşniciei ce s-a născut la sat”[5, p.208].
Iar opera vangheliană merită atenţie deosebită pentru mesaj,
compoziţie, substratul poetic, ce denotă şi mijloace artistice:
metafore, comparaţii, epitete, repetiţii, personificări, dar şi pentru
faptul că reprezintă o filă specifică din istoria literaturii
contemporane basarabene. Exigent faţă de exprimare, S.Vangheli
scrie într-o limbă literară, încercând totodată să elimine şabloanele şi
să regăsească expresivitatea limbii vorbite. Astfel se explică interesul
scriitorului pentru folclor, pe de o parte, şi pentru scriitorii naţionali
şi universali, în genere.
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În primele sale lucrări despre Guguţă, Radu, Ciuboţel, ori
Titirică, Vangheli promovează sistemul de valori specific folclorului
prin polarizarea clară în jurul idealului de bine şi rău, autorul
propunând soluţii simpliste (prin dihotomii de tipul benefic –
malefic, alb-negru, frumos-urât). În apariţiile editoriale de ultimă oră
S.Vangheli ştie să trezească interesul cititorului, să-l facă să participe
activ la procesul de cunoaştere a istoriei, trecutului (Copii din
cătuşele Siberiei, Tatăl lui Guguţă de când era mic). Un loc aparte în
creaţia vangheliană îl ocupă şi câmpul semantic al culorilor, diferite
nuanţe de albastru, alb: “Există în întreaga creaţie a lui S.Vangheli o
obsesie a lumii stelare, a albului în general. Concretul îmbracă, deci,
această mantie regală a purităţii. Ninsorile cauzează momente de
îndelungată şi poetică revenire, ele aduc somnul înflorit de vise ale
copilăriei… În Steaua lui Ciuboţel întregul univers se naşte din
zăpezi, toate personajele de poveste sunt oameni de omăt: mătuşa
Dalba, moş Dalbu, Ucu. E un sens poetic adânc în această uniune a
copiilor cu făpturile de zăpadă, pe care primăvara le transformă în
chipuri ale frumuseţii”[3, p.234]. Personajele lui S.Vangheli au
devenit simboluri ale copilului și copilăriei – Guguţă fiind exemplu
concludent. Nu rareori metafora şi simbolul sunt conţinute în titluri:
Coliba Albastră, Guguţă, Ghiocica, ceea ce duce la crearea unui
subtext simbolic al fiecărei opere.
În concluzie, am accentuat ideea că opera artistică, literatura
în genere, nu poate fi analizată şi cunoscută în afara contextului
epocii, a întregii literaturi din care face parte, atât sub aspect
naţional, cât şi universal.
Bibliografie:
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ROLUL MORFEMATIC AL ALTERNANȚELOR FONETICE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Marcela VÎLCU, lector UPS
Abstract
This article examines the issue phonetic alternation as a
means of expressing grammatical meanings in Romanian.
Termenul alternanță are origine franceză (din fr. alternance)
și înseamnă revenire, înlocuire succesivă. În accepție lingvistică,
alternanța este o schimbare regulată a unui sunet din temă prin altul,
în flexiune sau în familia lexicală (DEX, 2009). O altă definiție
prezintă alternanţa ca o schimbare regulată a unui sunet cu altul în
interiorul aceluiaşi morfem, în procesul flexionării sau al derivării
[1]. Baudouin de Courtenay definește termenul drept o diferenţiere
fonetică a morfemelor înrudite.
Deci prin alternanțe înțelegem deosebirile de sunete pe care le
prezintă diferite forme ale unui cuvânt (port – porţi, merg – mergi,
iubesc – iubești, lucrez – lucrează, şters – şterşi, masă – mesei,
respect(u)os – respect(u)oasă) sau cuvintele aparținând aceleiași
familii lexicale (deal – deluros).
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Fenomenul alternanței se atestă și în alte limbi, dar în limba
română este deosebit de frecvent, el fiind o caracteristică a sistemului
fonetic românesc.
Alternanţele sunt modificări materiale, de natură fonetică, ce
corespund unor modificări de conţinut, și anume: - de sens
gramatical: gen, număr, caz, timp, persoană, în procesul flexionării; de sens lexical, în procesul derivării: cuvânt-cuvinte, cămașăcămăși, mazăre – măzărică, carte – cărțulie, șa – înșeuat. Ele nu se
produc haotic: există anumite modele de schimbare a sunetelor și o
regularitate de realizare a fenomenului în condiţii bine determinate.
Cel mai frecvent, alternanțele se atestă în flexiunea substantivului, a
adjectivului și a verbului.
În flexiunea nominală (la substantive și adjective),
alternanțele servesc la marcarea sensurilor gramaticale de gen,
număr și caz: modificările radicalului se asociază, în anumite condiţii
fonetice, mai mult sau mai puţin regulat, flectivului. Se atestă, în
acest sens, o serie de alternanțe vocalice și consonantice, cum ar fi:
a/ă (cracă – (unei) crăci, carte – (unei) cărți); a/e (masă – unei
mese); oa/o (coardă – unei corzi, școală – unei școli); a/ă (vale –
unei vă0-i, cale – unei că0-i); ă/e, â/i (sămânţă – unei seminţe); sc/şt
(mască – unei măşti, pitoresc - pitorești); e/ea (ales-aleasă), şc/şt
(cuşcă – unei cuşti), l/0 (copil- copi(l)i, vale – (unei) vă0-i, cale –
(unei) că0-i) etc.
În ceea ce privește alternanța l/0, există o opinie a lingviștilor
N. Corlăteanu, Vl. Zagaevschi [1] , care susțin că sonantele L, R, N
în cuvintele vechi autohtone mai întâi s-au înmuiat, apoi s-au
vocalizat, mai ales în graiuri (sătul – sătul’ – sătui, cal – cal’ – cai,
mişel – mişel’ – mişei, rămân – rămân’ – rămâi, amân – amân’amâi, pun – pun’ – pui etc.). O altă opinie, mai plauzibilă, este că
aceste consoane nu s-au vocalizat, ci au fost suprimate/ au elidat.
Deci trebuie să vorbim în aceste cazuri despre alternanța L/ N/ R – 0
(zero): gol – go(l)i, moale – mo(l)i, frumușel – frumușe(l)i, copil –
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copi(l)i etc., atestată nu doar în flexiunea nominală, ci și în cea
verbală: eu vin – tu (vin’) – vii, rămân – (rămân’) – rămâi, amân –
(amân’)- amâi, pun – (pun’) – pui [2, p. 32]. Deoarece alternanțele
uneori sunt condiționate morfologic sau etimologic, în unele
neologisme, aceste schimbări fonetice nu se produc: fidel – fidel’,
rebel’, industrial’, memorabil’, cordial’.
În ceea ce privește flexiunea verbală, alternanţa fonetică
lipseşte din radicalul a foarte puţine verbe (a aduna, a lucra, a citi, a
urî şi alte câteva). În corpul fonetic al radicalului majorităţii verbelor
româneşti apar alternanţe fonetice fie vocalice (leg/leagă,
par/păream, văd/vede, vin/venim etc.), fie consonantice (cânt/cânţi,
aud/auzi, urc/urci, fug/fugi etc.), fie mixte, vocalice şi consonantice:
să mergi( )/ să meargă, văd/ vezi, porţi/ poartă, împart/ împărţim
etc.
De obicei, alternanţele fonetice din radicalul verbal
contribuie, alături de alte mărci, la indicarea persoanei şi numărului:
leg /leagă. Persoana şi numărul rezultă nu numai din opoziţia
desinenţială –Ø/-ă, ci şi din alternanţa fonetică e/ea; în acelaşi fel
stau lucrurile şi la cânt /cânţi, văd/ vezi, împart/ împărţim etc., unde
persoana şi numărul sunt marcate și de opoziţia alternanţelor fonetice
t/ţ, ă/e, d/z, a/ă şi t/ţ .
De asemenea, alternanța poate servi drept marcă de opoziție
modală, uneori, unică: precedă – preceadă, succedă – succeadă etc.
În alte cazuri, atunci când radicalul verbului se termină în c
sau g, alternanţa fonetică este marca principală pentru persoanele I şi
a II-a singular indicativ (şi celelalte forme flexionare identice cu
acestea), întrucât opoziţia dintre persoana I şi a II-a singular se
concretizează numai în alternanţele consonantice c/ ci (č) sau g/gi
(ğ), fosta dezinenţă –i dispărând în africatele č şi ğ: i aici nu mai este
desinență, ci doar un semn grafic, fără valoare fonetică. Aşadar, la
tipurile urc/ urci şi merg/ mergi, opoziţia de persoană şi număr se
identifică numai prin alternanţa fonetică c/č şi g/ .
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Alternanţele consonantice se produc la jonctura radicalului cu
desinenţa: apar la consoana finală a rădăcinii pentru a marca pluralul
la substantive, la nume, în general, şi persoana a II-a singular la
verbe (cuşcă + -ĭ → (unei) cuşti); cele vocalice se produc de obicei,
în interiorul rădăcinii, mai ales, sub accent (noapte – unei nopţi,
cracă – unei crăci); rar, ele pot apărea şi în silabă neaccentuată
(sămânţă – seminţe, tabără – tabere) [3, p. 121]. Dar se atestă și
cazuri de alternanţe consonantice produse nu la consoana finală a
rădăcinii, ci în interiorul rădăcinii: astru – aștri, fost – foşti, veste –
veşti, gust – guşti, ăst – ăşti.
În concluzie, putem menționa că alternanțele fonetice se
produc, de obicei, regulat, după un tipar, fără să aibă însă o
regularitate absolută: ele sunt uneori condiționate morfologic (se
produc la anumite părți de vorbire) sau etimologic. Ele au rol
morfologic: diferențiază, alături de alte mijloace, logoformele unui
cuvânt. Uneori, alternanțele sunt unicul mijloc de exprimare a
sensurilor gramaticale.
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STRATEGII DE STIMULARE A MOTIVAȚIEI PENTRU
ÎNVĂȚARE LA ADOLESCENȚI
Anna COMENDANT, doctorandă
Abstract
This article presents an exciting topic and present and certain
teaching techniques to motivate learning in adolescence. In the
context of adolescent personality development, the teachers collide
with the decrease of self-motivation among teenagers, thus the
implementation of the methods and techniques that motivate learning
becomes a necessity. Next, we present the specifics of learning
motivation as well as the means that would help the teacher in his
training activities.
Motivația este o sursă de activitate, de aceea este considerată
„motorul personalității” [4, 7]. Acest proces psihic are un rol
deosebit de important în activitatea de învățare a elevului și, în
consecință, în formarea personalității acestuia. Nu poate avea loc un
proces educațional real dacă, în prealabil, nu s-ar identifica motivele
învățării și n-ar fi determinată aria lor de acțiune, precum și dacă
profesorul n-ar ști să se folosească de forța acestor motive în practica
instrucției. Cunoașterea motivelor care-l impulsionează pe elev în
desfășurarea actului învățării este importantă pentru învățător,
deoarece acestea îi indica exact calea pe care trebuie s-o urmeze în
vederea finalizării cu succes a educației [4, 5, 6].
În practica pedagogică, de mai multe decenii, predomină
ideea că succesul școlar este determinat primordial de capacitățile și
nivelul de dezvoltare intelectuală a școlarului.
Realitatea relevată de cercetările psihologice actuale este
diferită. În acest context, s-a demonstrat că un rol de vârf în procesul
de învățare îl ocupă factorii motivaționali, precum și felul în care
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individul își atribuie propriul succes sau eșec. Nu de puține ori, elevii
cu capacități intelectuale înalte ajung să aibă o reușită scăzută sau
chiar să renunțe la studii [2, p. 3].
Tot mai des ne ciocnim de problema „elevilor nemotivați”, în
special atunci când tinerii ajung la vârsta adolescenței și în special în
clasele liceale. S-a observat că atât părinții, cât și profesorii pun
accent pe automotivarea elevilor sau pe frica de examenele de
capacitate, puțini însă dezvoltă și aplică în practica pedagogică
metodici și tehnici de stimulare a motivației învățării la elevi.
Formarea motivației învățării influențează orientarea
adolescentului, în calitatea sa de elev, în formarea valorilor pentru
viață și dezvoltarea propriei personalități. Cercetările din domeniul
psihologiei evidențiază însă o descreștere a motivației învățării la
vârsta adolescenței chiar și la acei elevi, care anterior ilustrau un
nivel înalt al acesteia. Acest lucru este cauzat, în special, de
particularitățile vârstei adolescente, și anume: apariția altor interese,
în special cele legate de formarea propriului Eu; nihilismul; o nouă
percepție asupra lumii înconjurătoare din care lipsește noțiunea de
autoritate; autopercepția adolescentului ca individualitate; influența
părerilor celor din jur în formarea autoaprecierii, formarea
conceptului de Eu și a sferei motivațional-valorice a persoanei etc.
În studiul problemei motivației învățării e necesar să
evidențiem și schimbările din domeniul școlar, în special pe cele
legate de creșterea numărului de discipline care se predau în școli,
precum și de creșterea nivelului de solicitare a elevului în funcție de
profilul ales.
Conform opiniilor lui A. Martin și J. Pajares, motivația scade
treptat pe parcursul „carierei academice”, mai ales la trecerea
pragului dintre diferitele niveluri de şcolarizare (de exemplu,
gimnaziu și liceu) [8].
Aceste date ilustrează importanța elaborării și implementării
unor programe de intervenție destinate creșterii motivației școlare,
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sarcină îngreunată de multitudinea abordărilor teoretice și al
conceptelor folosite în studiul acestui construct.
Activitatea de învăţare este necesar să fie motivată tot timpul.
Simpla prezenţă a mobilurilor motivaţionale nu este suficientă.
Pentru a fi eficiente, stimulările sau mobilurile motivaţionale trebuie
puse ele însele în acţiune prin diferite procedee psihopedagogice pe
care profesorul le are la dispoziţie.
K. Gurevici, I. Dubrovinoi, L. Vengher și M. Roco relevă
faptul că motivaţia se interpune între sarcina de învăţare şi realizarea
acesteia devenind astfel o variabilă intermediară ce acţionează pentru
reuşita şcolară. La rândul lor, reuşita şcolară, performanţa înaltă
constituie un impuls motivaţional pentru rezultate tot mai bune în
realizarea sarcinilor. Învăţarea fără întărire nu există. În conduita de
explorare, de exemplu, elevul este recompensat prin informaţiile pe
care le obţine, care au un rol de întăritor şi care constituie un
stimulent lăuntric pentru căutare şi descoperire.
Dar nici mobilizarea în sine a factorilor motivaţionali nu este
suficientă pentru o motivaţie aptă să conducă la succese
semnificative. Prin forţa proprie, actele şi exigenţele şcolare
determină tensiuni emoţionale. Dar nu întotdeauna acestea conduc la
reuşita şcolara şi la satisfacţia determinată de succesul elevului.
Elevii trebuie determinaţi să răspundă favorabil cerinţelor şcolare, iar
profesorii au datoria de a le oferi procedee adecvate de învăţare,
necesare pentru dobândirea unor performanţe superioare.
Ca mecanism psihologic, motivaţia reprezintă vectorul
fundamental al personalităţii care, în activitatea de învăţare,
orientează conduita elevului spre realizarea obiectivelor
educaţionale. Constituind o variabilă ce asigură organizarea
interioară a comportamentului, motivaţia este factorul stimulator al
activităţii de învăţare, favorizând obţinerea unor rezultate calitativ
superioare în activitatea şcolară. Un comportament motivat pozitiv
va determina obţinerea unor succese în activitatea de învăţare, după
23

cum absenţa motivaţiei conduce fie la rezultate mediocre, fie la
eşecuri dureroase.
Motivaţia este deci o condiţie fundamentală pentru activitatea
instructiv-educativă. Ea face ca învăţarea să se transforme dintr-o
activitate de rutină, plicticoasă, într-o activitate interesantă, atractivă,
creativă, calitativ diferită atât prin structură şi metode, cât şi prin
rezultate de învăţarea puţin motivată sau chiar nemotivată.
În stimularea motivaţiei pentru învăţare este necesar să se ia
în consideraţie capacităţile şi abilităţile fiecărui elev. Motivaţii
puternice, dar aflate în discordanţă cu capacităţile intelectuale pot
avea urmări contrare celor aşteptate. Nerealizarea scopului propus şi
lipsa de susţinere în plan afectiv şi de o motivaţie pozitivă conduc la
pierderea încrederii în forţele proprii, la instalarea sentimentului de
eşec.
Motivaţia este, în acelaşi timp, şi un produs al activităţii de
învăţare. Formarea şi dezvoltarea motivaţiei în procesul instructiveducativ constituie un obiectiv central. Conform lui D. MacClelland,
formarea şi dezvoltarea motivaţiei superioare la elevi presupune
următoarele:
a) potenţarea rolului pe care îl joacă variabilele cognitive, afective,
atitudinale, sociale, caracteriale etc. în determinarea rezultatelor şi a
reuşitei activităţilor şcolare;
b)
restructurarea continuă a variabilelor dinamogene pentru a
putea fi mai uşor manipulate de profesor şi elevi;
c)
întărirea pozitivă a acelor proprietăţi ale instruirii, care pot
conduce la autoinstruire, la activism, specific autoorganizării
activităţii de învăţare;
d)
producerea deliberată de noi conexiuni şi de asimilări
comportamentale stabile, cu valoare socială ridicată, care să-l
angajeze pe elev în acţiuni de învăţare pe termen lung [6, 8].
Prezentăm o serie de strategii de stimulare a motivaţiei, ce se
constituie în repere pentru un design instrucţional care să vizeze
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dezvoltarea la elevi a abilităţilor de a fi motivaţi pentru participarea
la activităţile instructiv-educative. Acestea includ:
1. Pârghii de ordin cognitiv:
a) înţelegerea şi valorizarea de către elevi a scopurilor învăţării;
b) conştientizarea procesului de învăţare;
c) stabilirea unor scopuri aflate în congruenţă cu interesele şi
opţiunile personale;
d) realizarea unei activităţi instructiv-educative pornind de la stilurile
de învăţare ale elevilor şi de la punctele forte ale acestora;
e) alocarea de timp pentru integrarea conţinuturilor asimilate;
f) furnizarea feedbackului.
2. Pârghii de ordin afectiv
a) implicarea activă în procesul învăţării;
b) transformarea învăţării ghidate de adulţi într-un proces incitant şi
plin de satisfacţii;
c) experimentarea succesului;
d) implicarea elevilor în autoevaluarea actului de învăţare şi a
efortului depus;
e) recompense concordante cu performanţele obţinute;
f) construirea unui mediu educaţional securizant.
Cunoaşterea acestor modalităţi specifice vine în ajutorul
cadrelor didactice, care au rolul de a sprijini elevii prin utilizarea
unor modalităţi de lucru noi şi incitante, care să stea la baza efortului
acestora, în scopul realizării unor achiziţii cognitive durabile, care să
necesite consum de energie scăzut şi randament crescut.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОПТИМИЗМА
НА ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Н. А. САИДОВ, докторант
(Uzbekistan)
Abstract
The vital prospect is a complete picture of the future in
difficult, contradictory interrelation of the programmed and expected
events on which, according to the personality, its social value and
meaning of life depends. In article influence of optimism on
realization of vital prospects of the personality at mature age is
considered.
Ключевые слова: жизненные перспективы, зрелый
возраст, цели, оптимизм.
Жизненная перспектива – целостная картина будущего в
сложной, противоречивой взаимосвязи программируемых и
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ожидаемых событий, от которых, по мнению индивида, зависит
его социальная ценность и смысл жизни [3].
Жизненные перспективы личности, их четкое осознание,
их дальность, надежность и т. д. определяются семейным,
профессиональным и возрастным самоопределением в жизни,
которое зависит от личности, от ее социально-психологической
и социальной зрелости и активности. Для того чтобы
активизировать потребность в проектировании жизненной
перспективы, необходимо постоянно выявлять то, как
намерения, притязания, склад личности выражаются в ee
жизненных проявлениях и какие последствия имеют те или
иные способы жизни для внутреннего мира и личностного
склада, как изменяют ее мотивы, характер, как развивают
способности. Иными словами, необходимо знать, насколько
жизненная практика личности (а не отдельные ее поступки)
соответствует ее намерениям, замыслам, ценностным
ориентациям. Степень совпадения или расхождения жизненной
практики и ценностей своего „Я”, способностей, устремлений
человека может служить показателем цельности или
разобщенности, противоречивости личностных структур,
перспективности или регрессивности их развития.
Жизненная перспектива открывается тому, кто сам в
настоящем
создал
систему определенных
жизненных
отношений, систему опор, которые обладают всевозрастающей
ценностей. Совокупность этих отношений и есть жизненная
позиция, которая целостным образом и определяет будущее
личности. Достижение жизненных рубежей способствует и
достижению жизненных целей, в известном смысле гарантирует
будущее.
Каждый человек в определенный момент своей жизни
задумывается над тем, что есть жизнь и в чем ее смысл. Для
большинства людей этот вопрос связан, прежде всего, со
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способом существования: как прожить жизнь счастливо,
достойно, красиво, радостно, хорошо? Все стремятся к
„хорошей” жизни, находя все новые и новые способы
достижения этой цели. Если молодость во многом живет
ориентацией на будущее, то взрослость в большей степени
ставит цели, касающиеся именно настоящего времени личности,
ее самореализации, ее отдачи здесь и теперь. Именно поэтому
многие, вступая в середину взрослости, стремятся начать жизнь
сначала, найти новые пути и средства самоактуализации.
В формировании жизненной перспективы большое
значение играет активность личности во всех проявлениях
жизни. Активность выступает как потребность в деятельности и
определяет цели, направление, мотивы, а также является
источником пробуждения в человеке его „дремлющих
потенциалов”. Важную роль играет активность в моделировании
себя и своей жизни. Необходимыми компонентами активности
можно
назвать
инициативу,
ответственность
и
самостоятельность. Инициатива представляет собой свободную
активность субъекта, которая реализуется в интеллектуальной
или практической сферах. Человек, не имеющий инициативы, не
может быть активным. Инициативный человек предполагает
постоянную активность мысли, выражающуюся в различных
целях, планах. Активность и инициатива взаимосвязаны между
собой. Инициатива – это творческое начало в личности.
Чтобы почувствовать свою жизненную силу, человек
должен принять ответственность за каждое свое действие,
ощутив себя хозяином собственной жизни. Для этого ему
необходимо на основе адекватной самооценки, анализа
потенциальных возможностей проектировать жизненную
стратегию. Результатом такого планирования должно стать
четкое осознание и постановка близких и дальних целей. Их
обозначение позволяет личности выстраивать перспективу
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жизненного пути. Проблема жизненного пути, а, следовательно,
и жизненной перспективы личности может стоять только так: от
стихийного способа жизни человек может перейти к такому,
который он будет определять сам. Но суть этого определения в
выборе условий, направления жизни, в выборе того
образования, той профессии, которые максимально отвечали бы
особенностям его личности, его желаниям, его ценностям, его
способностям, в построении соответствующей перспективы
жизни [3].
Существует два кардинально различных способа оценки
прогресса в достижении личных целей. Различие состоит в
первую очередь в эмоциях, которые эти способы обычно
порождают.
Обычно люди ставят перед собой дальние и
труднодостижимые цели, выбирают идеальное для них
состояние или образ и начинают предпринимать усилия по
достижению этого образа или состояния. Конечно, они на
каждом шагу обнаруживают существенное различие между
собой и идеалом. Поскольку отличие это будет не в лучшую
сторону, то люди расстроятся и их энтузиазм постепенно сойдет
на нет. Но даже если этого не произойдет, то сам процесс
достижения идеальной цели станет процессом малоприятным и
энергозатратным.
Такой способ оценки процесса и результата развития
крайне малоэффективен, но очень широко распространен в
современном обществе. Истоки его мы видим в „карательном”
стиле воспитания и управления.
Второй способ реже встречается в повседневной жизни,
но очень широко используется в поведенческой психотерапии.
Он основан на фиксации и подкреплении всех изменений в
направлении идеальной цели, произошедших с момента
последней оценки. Человек сравнивается не с идеалом, а с
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самим собой, таким, каким он был вчера. При таком подходе
даже минимальные усилия и изменения становятся поводом
заключить, что движение по направлению к конечной цели уже
происходит и порадоваться этому.
Стремление к успеху является важной движущей силой,
энергезирующей всю жизнь человека. Это желание и
стремление легче поддерживать в том случае, если человек
достаточно оптимистичен и верит, что успех достигается
благодаря его личным усилиям, а не симпатиям других людей;
если он чувствует, что неудачи ситуативны и временны, а
успехи – достаточно стабильны. М. Селигман [3] указывает на
то, что определенный стиль объяснения событий воспитывается
и является корригируемым. Воспитание и поддержание
оптимистического стиля способствует желанию добиваться
высоких результатов, стремиться к покорению новых вершин.
Оптимизм и пессимизм – это ценностная сторона
мировосприятия, в ней мир осмысливается лишь с точки зрения
соотношения в нём добра и зла, справедливости и
несправедливости, счастья и бедствий.
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ANALIZA RETROSPECTIVĂ A FORMĂRII
SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL INGINERIEI DE
SECURITATE LA INCENDIU
Mihail BENCHECI, doctorand
Abstract
The article presents current issues in engineering security,
the need to train highly qualified specialists, competitive on national
and international market, as well the competencies identified at
training needs assessment stage.
Starea actuală a securităţii în caz incendiu din Republica
Moldova, cu toate măsurile recomandate şi implementate în scopul
îmbunătăţirii indicilor privind reducerea numărului de situaţii
excepționale (cu caracter tehnogen, natural şi incendii), este una
alarmantă. Acest aspect poate fi tratat din mai multe puncte de vedere.
În primul rând, pe teritoriul republicii sunt foarte mulţi agenţi
economici, multe obiective industriale periculoase, unele dintre ele
fiind cu activitatea sistată, dar prezintă un pericol de
incendiu/explozie sporit; depozite de produse, de materiale, substanţe
şi lichide combustibile, care reprezintă un pericol potenţial atât pentru
populaţie, cât şi pentru mediul ambiant. În al doilea rând, nivelul
tehnologiilor utilizate la întreprinderi, gradul de uzură a instalaţiilor şi
utilajelor tehnologice, nivelul de deservire din partea beneficiarului,
nivelul de asigurare a controlului, a supravegherii tehnice şi a
asigurării disciplinei de muncă, nivelul scăzut al instruirii şi alte
aspecte sunt într-atât de reduse, încât, conform teoriei fiabilităţii,
refuzurile tehnice pot provoca în orice moment situaţii de avarii.
Conform unui studiu statistic realizat, în anul precedent
(2015), în diverse segmente ale economiei naţionale s-au produs 215
situaţii de avarii cu caracter tehnogen, 110 situaţii de avarii cu
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caracter natural şi 1890 de incendii, urmate de pierderi de bunuri
materiale şi vieţi omeneşti. Cele mai frecvente cauze sunt: incendiere
intenţionată, imprudenţa în timpul fumatului, încălcarea regulilor de
apărare contra incendiilor la exploatarea sobelor şi canalelor de
evacuare a fumului, scurtcircuit în instalaţiile electrice, defecte în
instalaţiile industriale, încălcarea regulilor de securitate la efectuarea
lucrărilor cu foc deschis, autoaprinderea substanţelor şi materialelor,
încălcarea regulilor de construire şi exploatare a utilajelor, lipsa
controlului de realizare a măsurilor în domeniul de prevenire,
ignorarea instruirii personalului cu regulile de securitate în caz
incendiul etc.
La majoritatea întreprinderilor, angajatorul nu acordă destulă
atenţie acestui segment foarte important. Funcţiile persoanelor
responsabile în acest domeniu nu sunt completate sau sunt cumulare
de alte persoane cu funcţii de răspundere, care nu au pregătirea
necesară în domeniu. În multe cazuri, funcţiile date sunt cumulate de
specialistul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care, având
atribuţii suficiente, acordă o atenţie redusă acestui aspect. De aceea,
pentru ridicarea gradului de siguranţă este necesar de antrenat
specialişti competenţi în domeniu, funcţia cărora să corespundă
clasificatorului ocupaţiilor [3].
Actualmente, nivelul de pregătire a cadrelor inginereşti nu
satisface nici pe departe cerinţele pieţei de muncă. Tinerii specialişti
nu se angajează în domeniu, din motive că nu au pregătirea necesară.
Partenerii sociali solicită specialişti competenţi, de valoare, care să
poată face faţă tuturor provocărilor în domeniul dat, dar, în acelaşi
timp, nu vor să contribuie, să investească nimic în formarea lor: ei îşi
doresc specialişti de certă probitate profesională fără a investi ceva.
De aceea, responsabilitatea de calitatea formării specialiştilor în
continuare rămâne în sarcina instituţiilor de învăţământ.
Construcţiile şi instalaţiile inginereşti permanent se
modernizează în ritmul dezvoltării tehnologiilor moderne şi în acest
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traseu informaţional, împreună cu tehnologiile inovative caracteristice
ingineriei de securitate la incendiu, trebuie să se înscrie şi specialistul
care în continuare va trebui să facă faţă noilor provocări în domeniu.
Formarea specialiştilor în domeniul ingineriei de securitate
reprezintă o problemă-cheie, care necesită o abordare şi o soluţionare
imediată. În Republica Moldova, cadrele în domeniul ingineriei de
securitate la incendiu, conform Cadrului Naţional al Calificărilor [2],
sunt formate doar la Universitatea Tehnică, în cadrul catedrei
„Securitatea activităţii vitale”, specialitatea „Inginerie antiincendiu şi
protecţie civilă”.
Pentu a realiza acest deziderat, este necesar de implementat un
program strategic de formare a inginerilor, pentru a ridica nivelul de
motivaţie al tinerilor pentru învăţământul ingineresc, şi din învăţământ –
spre piaţa muncii. Se impune o evaluare aprofundată a necesităților de
instruire, stabilirea unor parteneriate viabile între instituțiile de
învăţământ şi companii, care să vizeze formarea praxiologică a
studenţilor, să se asigure transferul de cunoştinţe şi tehnologii în ambele
sensuri.
Conform noilor rigori prevăzute în Codul Educaţiei impuse
învăţământului superior [1], Universitatea Tehnică se află într-un proces
de reevaluare şi elaborare a curriculumului de bază la toate specialităţile,
de organizare a procesului de studii conform cerinţelor înaintate unui
învăţământ de calitate şi de implementare a componentelor acestuia la
nivel de performanţă. În acest context, dorim să menţionăm, că deja
pentru perioada anului de învăţământ 2016-2017 vor fi puse în aplicare
alte planuri de învăţământ elaborate conform Planului-cadru pentru
studii superioare [4]. Realizarea acestui aspect necesită eforturi
intelectuale, insistenţă, corectitudine, principialitate, alte calităţi necesare
tuturor subiecţilor antrenaţi în acest cerc de cercetare.
Evaluarea necesităţilor de instruire este un prim pas pentru
realizarea dezideratului privind formarea cadrelor inginereşti. De
corectitudinea şi calitatea acestei etape depinde realizarea întregului
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demers educaţional, în cadrul căruia va fi înscris viitorul specialist în
devenire. La evaluarea nevoilor de instruire din unghiul ştiinţific de
abordare, s-a realizat un studiu privind cerinţele înaintate de piaţa
muncii, aprecierile Oficiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cerinţe
ale partenerilor sociali ai companiilor de profil (unităţi de intervenţie,
supraveghere, reglementare), ale unui șir de agenţi economici, aprecieri
ale subiecţilor procesului de instruire; s-a studiat practica internaţională,
şi, nemijlocit, aspectele de perspectivă ca o consecinţă a exploziei
informaţionale.
Investigaţiile efectuate în scopul cunoaşterii ofertei şi exigenţelor
pieţei muncii în cadrul Oficiilor pentru Ocuparea Forţelor de Muncă,
precum şi cercetarea cerinţelor de calificare profesională s-au realizat sub
formă de alocuţiuni, dezbateri, dialoguri constructive şi documentare
orală. Cu partenerii sociali s-au făcut diferite sondaje, chestionări,
întruniri privind importanţa pregătirii specialistului pentru integrarea
socioprofesională, punându-se accent pe competenţele profesionale faţă
de viitorul specialist în noul context al economiei de piaţă și alte aspecte.
Este de accentuat că majoritatea partenerilor sociali nu au
prezentat interes deosebit şi nu s-au încadrat activ în acesată procedură,
lăsând sarcina pe seama instituţiei de învăţământ. Ei solicită specialişti de
calitate, dar, în acelaşi timp, nu vor să se implice în acest parteneriat.
Credem că este necesară o strategie la nivel de ţară, care să oblige
participarea activă a acestora prin crearea unui mecanism motivaţional
din partea statului, în rezultatul căruia ar avea de câştigat toţi beneficiarii,
calitatea pregătirii s-ar ridica, iar specialiştii formaţi s-ar integra uşor în
activitatea profesională. Deci comanda privind necesitatea pregătirii
specialiştilor competenţi în orice domenii ale economiei naţionale,
inclusiv în domeniul ingineriei de securitate, trebuie să vină din exterior.
Rezultatele obţinute în cadrul evaluării necesităţii de instruire
sunt materializate sub formă de competenţe. În funcţie de direcţiile şi/sau
domeniile de bază unde ar putea să-şi desfăşoare activitatea specialistul
în domeniul dat, sunt identificate următoarele competenţe profesionale şi
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transversale: utilizarea cadrului normativ-legislativ la proiectarea,
executarea şi asigurarea mentenanţei sistemelor domeniului de
securitate; identificarea, evaluarea riscurilor şi expertizarea
consecinţelor situaţiilor excepţionale; inspectarea, controlul şi
supravegherea de luării măsurilor în domeniul ingineriei antiincendiu
şi protecţie civilă; reglementarea, verificarea şi autorizarea
proiectelor şi activităţilor din diverse domenii ale economiei;
prognozarea, elaborarea şi implementarea scenariilor, analiza
managementului situaţiilor excepţionale; cercetarea, organizarea
activităţilor de prevenire şi protecţie în domeniul ingineriei de
securitate.
În rândurile ce urmează sunt prezentaţi descriptorii
competenţelor profesionale pentru domeniul ingineriei de securitate la
incendiu, exprimaţi prin cunoştinţe şi abilităţi praxiologice, şi
descriptorii competenţelor transversale:
1. Pentru competenţa „Utilizarea cadrului normativ-legislativ la
proiectarea, execuţia şi asigurarea mentenanţei sistemelor
domeniului de securitate”: identificarea şi definirea principiilor,
normelor şi regulilor, folosite în domeniul ingineriei de securitate;
utilizarea aparatului logic pentru explicarea şi interpretarea tehnicilor
şi metodelor specifice de proiectare, executare şi monitorizăre a
sistemelor domeniului ingineriei de securitate; aplicarea unor
principii, metode şi programe în proiectarea, executarea şi
monitoringul sistemelor din domeniul ingineriei de securitate;
evaluarea metodologiei utilizate şi a corectitudinii calculelor
inginereşti specifice sistemelor din domeniul ingineriei de securitate;
elaborarea de proiecte tehnice specifice domeniului ingineriei de
securitate, cu utilizarea programelor/tehnologiilor informaţionale.
2. Pentru competenţa „Identificarea, evaluarea riscurilor şi
expertizarea consecinţelor situaţiilor excepţionale”: definirea şi
descrierea metodologiei de identificare, evaluare a riscurilor şi de
expertizare; explicarea şi interpretarea metodelor de identificare,
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evaluare şi expertizare specifice domeniului ingineriei de securitate;
aplicarea unor principii şi metode de identificare şi evaluare a
riscurilor, de expertizare a consecinţelor situaţiilor excepţionale;
studierea comparativă şi evaluarea metodologiei de identificare,
evaluare şi expertizare a consecinţelor situaţiilor excepţionale;
elaborarea unor metodologii de identificare, evaluare a riscurilor şi
de expertizare.
3. Pentru competenţa „Inspectarea, controlul şi supravegherea de
realizare a măsurilor în domeniul ingineriei antiincendiu şi protecţie
civilă”: definirea şi descrierea activităţilor desfăşurate în cadrul
organelor ierarhice de control; utilizarea cunoştinţelor pentru
explicarea şi interpretarea metodelor de organizare şi desfăşurare a
inspectării, controlului şi supravegherii tehnice; aplicarea unor
metode eficiente privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în
domeniul prevenirii; evaluarea critică a nivelului calitativ de
organizare a activităţii de inspecţie, control şi supraveghere tehnică;
elaborarea planurilor de organizare şi desfăşurare a activităţii de
control şi supraveghere tehnică.
4. Pentru competenţa „Reglementarea, verificarea şi autorizarea
proiectelor şi activităţilor din diverse domenii ale economiei”:
descrierea procedurilor, tehnicilor şi metodelor utilizate în domeniul
reglementărilor tehnice; utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi
interpretarea procedurii de reglementare a activităţilor în diverse
domenii; aplicarea unor principii şi metode adecvate domeniului de
reglementare tehnică; studierea comparativă şi evaluarea critică a
procedurilor, tehnicilor şi metodelor din domeniul reglementării
tehnice; elaborarea şi întocmirea unor metodologii adecvate
domeniului de reglementare tehnică.
5. Pentru competenţa „Prognozarea, elaborarea şi implementarea
scenariilor, analiza managementului situaţiilor excepţionale”:
definirea şi descrierea teoriilor şi metodelor de prognozare şi analiză
a situaţiilor excepţionale; explicarea şi interpretarea tehnicilor şi
36

metodelor utilizate la prognozarea şi analiza managementului
situaţiilor excepţionale; aplicarea unor principii şi programe
inginereşti privind calculul de prognozare şi analiză a situaţiilor
excepţionale; evaluarea tehnicilor şi metodelor utilizate în domeniul
prognozării şi analizei situaţiilor excepţionale; elaborarea şi
întocmirea planurilor, scenariilor privind prognozarea şi analiza
consecinţelor situaţiilor excepţionale.
6. Pentru competenţa „Cercetarea, organizarea activităţilor de
prevenire şi protecţie în domeniul ingineriei de securitate”:
descrierea principiilor şi a modalităţilor de organizare a serviciilor de
prevenire/protecţie şi a activităţilor de instruire; utilizarea
cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea principiilor şi
modalităţilor de organizare a activităţilor de prevenire în domeniul
ingineriei de securitate; aplicarea unor metode optimizate de
organizare în contextul activităţilor de prevenire şi al celei didactice;
utilizarea adecvată a bazei normativ-legislative în domeniul
prevenirii şi protecţiei; elaborarea planurilor de organizare şi
desfăşurare a activităţilor de prevenire şi protecţie.
Descriptorii competenţelor transversale ale specialiştilor din
domeniul ingineriei de securitate la incendiu sunt reflectaţi prin:
aplicarea principiilor şi normelor Codului deontologiei profesionale
şi executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de
autonomie restrânsă, de asistenţă calificată şi eficientă; realizarea
activităţilor şi exercitarea rolurilor în echipă pe diferite paliere
ierahice; promovarea spiritului de iniţiativă, a dialogului, a cooperării
şi a respectului faţă de ceilalţi; autoevaluarea nevoii de formare
profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii, a adaptării
la dinamica cerinţelor acesteia, pentru dezvoltarea personală şi
profesională; utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice în
comunicarea profesională şi interperesonală.
Conceperea altor activităţi în procesul de formare a cadrelor
în domeniul ingineriei de securitate se bazează anume pe
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competenţele identificate. Etapa următoare constă în alegerea
grupului unităţilor de curs, determinarea conţinutului necesar pentru
dezvoltarea uneia sau altei competenţe, a numărului de credite etc.
Aceasta ar însemna efectuarea unei reevaluări complexe şi serioase a
întregului demers curicular. În viziunea noastră, trebuie de realizat un
studiu calitativ aprofundat privind determinarea corectă a
competenţelor pe discipline; alegerea metodologiei didactice, a
instrumentelor de evaluare, care reprezintă un lucru nu atât de
simplu. Asupra acestui aspect se cere o abordare serioasă, care poate
constitui tematica cercetării viitoare.
În concluzie, putem menţiona că o bună cunoaştere a
competenţelor domeniului de activitate poate asigura specialişti de
valoare, cu calificare, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională.
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DEZVOLTAREA EMPATIEI ÎN ONTOGENEZĂ
Daniela CABAC, doctorandă
Abstract
Empathy is an important phenomenon in human life. The
present article is devoted to the studies and explanations of empathy
development. The psychologist considers that empathy and prosocial
behaviour develops from babyhood till adulthood.
Din punct de vedere etimologic, cuvântul empatie vine din
limba greacă se traduce ca suferință sau ceea ce suferi. In literatura
din domeniul psihologiei, pentru termenul empatie există multe
definiții care includ o gamă largă de stări emoționale: de la a ține la
anumite persoane, cu dorința de a le ajuta, până la a experimenta
emoții care se potrivesc cu emoțiile altei persoane, a ști ce gândește
sau ce simte cealaltă persoană, pentru a șterge linia dintre sine și
ceilalți [4].
Din moment ce empatia implică înțelegerea stărilor
emoționale ale altor oameni, felul în care este caracterizată derivă din
modul în care emoțiile în sine sunt descrise. Însușirea de a se
transpune în „pielea celuilalt”, de a se vedea ca altă persoană este un
proces imaginativ foarte complex. Cu toate acestea, capacitatea de a
recunoaște stările emoționale este, probabil, înnăscută și se
dobândește într-un mod inconștient de către subiectul social [3].
Potrivit lui H. Wallon, empatia este diferită de simpatie, milă
și contagiune emoțională. Preocuparea empatică este sentimentul de
compasiune pentru alte persoane, dorința de a-i vedea mai fericiți și,
totodată, reprezintă abilitatea de a recunoaște și, în măsură diferită la
subiecți diferiți, de a împărtăși sentimentele care sunt exprimate de o
altă ființă. Dezvoltarea acestei abilități poate și trebuie să fie
stimulate în evoluția ontogenetică a indivizilor [8].
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Însăși nevoia de comunicare implicită prin empatie cuprinde
o gamă largă de manifestare: de la comportamentul comun al oricărei
persoane până la comportamentul specializat în anumite profesii;
astfel se pune problema formării și dezvoltării acestei capacitați
necesare omului în relațiile sale interpersonale. Fără îndoială că cea
mai frecventă cale de amplificare a unei astfel de capacitați o
constituie însăși practica socială. Ca orice fenomen psihic constituit
normal, și fenomenul empatic poate fi exercitat natural, ca o
consecință a integrării personalității omului în contextul vieții
sociale. Se pune însă problema ameliorării condițiilor de exercitare a
empatiei și a perfecționării comportamentului. Există în prezent
numeroase preocupări științifice care au condus la elaborarea unor
programe de antrenament dirijat al acestei aptitudini.
S. Marcus consideră că empatia se construiește pe
conștientizarea de sine: cu cât suntem mai deschiși fața de propriile
noastre emoții, cu atât suntem mai capabili să interpretăm
sentimentele altora. Notele emoționale transmise celorlalți prin
cuvinte sau fapte, tonul vocii sau schimbarea poziției corpului,
tăcerile elocvente sau tremuratul, care spun multe, trec neobservate.
Incapacitatea de a detecta sentimentele celorlalți este un efect major
la nivelul inteligenței emoționale și un eșec dramatic în ceea ce ar
trebui sa fie ceva omenesc, căci toate se leagă între ele, rădăcina
afecțiunii aflându-se în acordul emoțional și în capacitatea de a fi
empatic [6].
Pentru R. Gherghinescu, empatia reprezintă talentul de a ști
ce simt ceilalți și se referă la varii zone ale vieții sociale – de la
vânzări la management, de la iubire la afecțiune părintească, de la
compasiune la acțiune politică etc. Emoțiile oamenilor sunt rareori
transpuse în vorbe. Mult mai adesea, ele sunt exprimate prin alți
indici. Cheia intuirii sentimentelor altcuiva stă în capacitatea de a
interpreta mesajele nonverbale: tonul vocii, gestica, expresia feței și
multe altele. În măsura în care mintea, rațiunea înseamnă cuvinte,
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emoțiile înseamnă conduită nonverbală. Într-adevăr, când cuvintele
cuiva sunt în dezacord cu ceea ce transmite, de fapt, la nivelul
tonului vocii, al gesticii sau al altor canale nonverbale, este dificil să
nu observi acest lucru; adevărul emoțional constă în felul în care
spune ceva și nu în ceea ce spune [5].
În cercetările dedicate studiului empatiei se acordă o
atenţie considerabilă explicaţiilor şi descrierii dezvoltării empatiei.
Privitor la problematica dezvoltării empatiei, specialiştii din domeniu
încearcă să descopere când și cum are loc dezvoltarea emoțională
și a comportamentului prosocial din pruncie până la maturitate [2;
6; 9].
M. Hoffman descrie patru stadii ale dezvoltării empatiei:
1.
Empatia globală, care presupune imitarea emoțiilor celuilalt,
se poate observa la vârsta de un an.
2.
Empatia egocentrică, care apare la copiii cu vârsta cuprinsă
între 12 și 18 luni, se caracterizează prin diferențierea emoțiilor
celuilalt, dar oferirea unor soluții egocentrice.
3.
Empatia pentru emoțiile celuilalt vine cu creșterea în vârstă,
astfel încât copiii discriminează mai subtil între emoții și acționează
mai puțin egocentric la răspunsul lor.
4.
Empatia pentru condițiile vieții celuilalt, care apare în
copilăria târzie sau la începutul adolescenței, când copiii/adolescenții
răspund la condiția generalizată a celuilalt, și nu doar la situația
imediată în care sentimentele sunt exprimate [3].
M. Hoffman sugerează că rădăcinile empatiei se află în
vârsta prunciei. Practic, din ziua în care se nasc, sugarii suferă când
aud alt copil plângând – o reacție pe care unii o consideră un
precursor timpuriu al empatiei. Chiar din primele clipe ale existenței
sale, nou-născutul este apt să manifeste empatie [3]. S-a constatat că
bebelușul plânge mai tare atunci când aude cum plânge alt copil. La
maternitate, plânsul unui singur copil poate stârni un cor întreg de
plânsete. Există o predispoziție genetică a empatiei care se transmite
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descendenților, dar un rol primordial în dezvoltarea acestei aptitudini
îi revine mediului social în care crește și se formează personalitatea
individului în ontogeneza sa.
Psihologii dezvoltării au constatat că sugarii reacționează cu
multă înțelegere la suferința altcuiva, chiar înainte de a-și da seama
în totalitate că ei există, practic, separat. La numai câteva luni după
naștere, sugarii reacționează la orice li se întâmplă celor din jurul lor
ca și cum li s-ar întâmpla lor, plângând atunci când văd un alt copil
cu lacrimi în ochi. Pe la un an și ceva, încep să înțeleagă că, de fapt,
suferința nu le aparține, ci este a altcuiva, deși sunt încă dezorientați,
neștiind prea bine ce să facă.
M. Hoffman consideră că în prima copilărie are loc
empatizarea cu personajele din basme sau din teatru: copiii participă
la peripețiile lor și încearcă să le ajute. La această vârstă copiii
manifestă o empatie sporită, ei reacționează prompt la nefericirea
altor persoane și încearcă să le liniștească.
Un alt studiu realizat de M. Hoffman arată cum un băiețel de
un an și-a adus mămica pentru a-l alina pe un prieten care plângea,
ignorând-o pe mama acestuia, care era și ea în aceeași încăpere.
Această confuzie se constată și atunci când un copil de un an imită
suferința altcuiva, poate și pentru că dorește să înțeleagă mai bine ce
se întâmplă cu persoana respectivă: de exemplu, dacă un copil se
lovește la deget, copilul de un an își va duce și el degetul la gura să
vadă dacă îl doare. Văzându-și mama plângând, copilul se șterge la
ochi, chiar daca nu i-au curs lacrimi. Această imitație motorie, cum
mai este ea numită, a fost inițial baza de la care a pornit cuvântul
empatie. S-a constatat că sunt mai empatici acei copii, a căror
disciplină presupune atragerea atenției asupra faptului că, prin
comportamentul lor, îi afectează pe alții. De asemenea, s-a observat
că empatia copiilor este formată și, prin observarea reacțiilor altora
atunci când aceștia suferă, imitând ceea ce văd, copiii își dezvoltă un
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repertoriu empatic reactiv, în special ajutându-i pe cei care sunt
necăjiți [3].
În preșcolaritate, copilul manifestă o impresionabilitate
afectivă, o rezonanță emoțională imediată și intensă la interacțiunea
cu alți copii sau cu adulții. Dacă la trei ani copilul rămâne
impresionat de plânsul cuiva, apoi la cinci ani el manifestă
compasiune, vrea să-i aline durerea, îl mângâie, îl roagă să nu mai
plângă și poate să înceapă și el să plângă. Preșcolaritatea este stadiul
în care se realizează o evidentă învățare afectivă prin observarea
conduitelor celorlalți, prin imitarea comportamentului adulților și
prin asimilarea cerințelor și normelor familiale și sociale. La sfârșitul
preșcolarității, copilul amplifică acțiunile consolatoare, aceasta fiind
o perioadă senzitivă pentru dezvoltarea empatiei [10].
M. Saarni menționează că, pe măsură ce cresc, copiii sunt tot
mai conștienți de sentimentele proprii și de cele ale altora. Pot să-și
regleze sau să-și controleze mai bine emoțiile și pot răspunde la
distressul altora [7].
D. Karafantis și S. Levy consideră că, la vârsta școlară mică,
copiii tind să devină mai empatici și mai înclinați spre
comportamente prosociale. Cei cu stimă de sine pronunțată tind să fie
mai deschiși la a se oferi voluntar să-i ajute pe cei mai puțin norocoși
decât ei. Școlarii mici empatici tind să acționeze în mod adecvat în
situațiile sociale, să aibă mai puține emoții negative și să abordeze
constructiv problemele [7].
Totodată, între șapte și 13 ani, copiii devin preocupați de
experiența emoțională a persoanei și nu de eveniment. Copiii care se
orientează mai mult spre ceilalți decât spre sine au o capacitate mai
mare de a-și adecva sentimentele la sentimentele altora [1].
În continuare, empatia se dezvoltă în adolescență.
Dezvoltarea cognitivă din adolescență declanșează o capacitate
sporită de a conștientiza emoțiile prin care trec alții, adică experiența
empatiei. Pe măsură ce gândirea abstractă progresează, adolescenții
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sunt mai capabili să anticipeze și să reacționeze la schimbări ale
stărilor, ale experiențelor și manifestărilor emoționale ale altora.
Totuși capacitatea de a conștientiza emoțiile altora nu înseamnă
neapărat să reacționezi adecvat pe plan social sau să oferi sprijin
social [1].
Deși există un număr mare de studii care explorează cum se
dezvoltă empatia la diferite vârste, rezultatele pe care acestea le oferă
nu sunt ușor de inclus într-o singură explicație comprehensivă a
mecanismelor de dezvoltare, pentru a stabili care este traiectoria sa
de dezvoltare.
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NOȚIUNEA DE CUPLU – VA FI ACTUALĂ ÎN VIITOR?
Veaceslav CALANCEA, doctorand
Abstract
The family – a challenge today for psychologists, sociologists
and other professionals involved in the knowledge of human
behavior. Today in marriage puts less problem to create a family, but
rather to become two harmoniously, balanced and happy people.
Also in today's families, there is a migration from family or couple
complementary to the symmetrical. In recent years, family life has
evolved in such away that they begin to have effects on society, the
"boomerang" effect.
Familia, ca grup social, este o provocare astăzi pentru
psihologi, sociologi, asistenți sociali și alți specialiști implicați în
cunoașterea comportamentului uman – fapt ce ne demonstrează că
numărul celor interesați de problema familiei este în creștere
continuă. Este clar că familia e unul dintre cele mai importante
elemente pentru dezvoltarea umană. Legăturile dintre membrii unei
gospodării și caracteristicile relațiilor ce decurg din contactul zilnic
sunt factorii determinanți pentru apariția primelor interacțiuni cu alte
tipuri de relații cu subiecți. De asemenea, o provocare în cunoașterea
vieții de familie, este necesitatea de a determina ce înseamnă familia
la momentul actual, ce aduce ea în societate și care nevoie o
satisface; este de asemenea important să ne întrebăm astăzi care sunt
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perspectivele față de acest grup social și ce direcționează eforturile
către membrii acesteia și societatea căreia îi aparține.
Dacă e să privim în istorie, „noţiunea de cuplu a apărut în
limba franceză în secolul al XII-lea, pentru a desemna uniunea dintre
un bărbat şi o femeie. Aceasta a coincis cu debutul ritualului religios
al căsătoriei, în cadrul căruia a fost solicitat și consimțământul
partenerilor” [4, p. 11]. Cuplului îi corespund liniile directoare de
egalitate și standardele educaționale. Schimbările introduse de
societatea actuală afectează în mod direct cuplul făcându-l un grup
vulnerabil.
Un aspect important în acest sens îl are educația din cadrul
familiei. Educația în spiritul familiei – ca ceva integru – are o mare
importanță pentru funcția educațională a acesteia, mai ales dacă
pornim de la premisa că de aici a început dezvoltarea noastră. În
cadrul familiei au loc primele elemente de învățare timpurie. De
asemenea, educația în familie este un punct-cheie în formarea
managementului părintesc. De aici se face o tangență directă cu rolul
educativ al familiei și anume cu problema comunicării, cu ceea ce
oferă și semnifică limbajul ca un element esențial în interacțiunea
ființelor umane. Există însă multe elemente ale vieții de familie, care
au de a face cu stilurile educative ale părinților și cu disciplina „de
acasă”, care își lasă, în cele din urmă, amprenta asupra
funcționalității sistemului, mai ales atunci când părinții „își fac
planuri” referitoare la viața copiilor.
Dacă e să ne referim la cuplurile și familiile nou-create,
putem constata că „în ziua de azi, în căsătorie se pune mai puțin
problema de a crea o familie, ci, mai evident, aceea de a deveni doi
oameni armonios echilibrați și fericiți” [3, p. 295]. Desigur „o
anumită compatibilitate inițială este, cu siguranță, benefică, însă ea
este și dobândită în timp. Orice căsătorie implică un amplu proces de
acomodare reciprocă, desfășurat, adesea, de-a lungul întregii vieți în
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comun...” [4, p. 23], dar, mai importantă decât compatibilitatea,
rămâne a fi totuși starea financiară.
Conceptul de familie a suportat schimbări; toți suntem
conștienți de faptul că unele elemente caracteristice familiei,
considerate aproape absolute în trecut, acum au dispărut, însă fără să
dispară în mod necesar esența și baza a ceea ce înțelegem acum prin
noțiunea de familie. De asemenea, putem spune că azi nu este
neapărat ca mamele să fie dedicate exclusiv îngrijirii copiilor; este tot
mai frecvent fenomenul implicării lor în anumite activități în afara
casei; tot mai multe mame au un serviciu și o carieră de succes,
devenind „femei vizibile” și „mame invizibile”.
Este important, în familie, modul și stilul de educație a
copiilor, acesta fiind un aspect esențial pentru a fi analizat și înțeles,
mai ales dacă se ține cont de faptul că rolul părinților în îngrijirea și
educarea copiilor nu este limitat doar la a le oferi acestora servicii de
îngrijire și suport fizic, ca să crească sănătoși și siguri. Considerăm
că, în afară de asigurarea unor condiții bune de viață copiilor, părinții
trebuie să faciliteze un climat de sprijin și afecțiune, care pretinde a fi
garanția necesară pentru o dezvoltare psihologică sănătoasă a
copilului, familia fiind „reperul transmisiei psihice inter- și transgeneraționale” [2, p. 67]. Acest climat favorabil este, de asemenea,
un element integrant pentru deschiderea ușilor și spre integrarea
acestor copii în alte contexte, care ar trebui să fie constituit din
elemente educaționale, emoționale, culturale și din experiențe de
agrement, fiindcă „senzația că ești iubit îți preschimbă întreaga
perspectivă emoțională și simțul Sinelui: pe scurt, te simți viu în
sensul cel mai plenar al cuvântului” [3, p. 216]. De asemenea, în
familiile de azi se observă o migrare de la familia sau cuplul
complementar la cel simetric.
Familia este un sistem ce interacționează, pe de o parte, în
cadrul unui grup, acolo unde componentele sale experimentează și
trăiesc un tip de relație vitală. Într-un alt sens, acest sistem facilitează
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schimbul de persoane cu mediul următor și imediat. Din teoria
sistemică, subliniem importanța legăturilor de familie, deoarece
acestea sunt caracteristici fundamentale, care permit dezvoltarea
emoțională și socială a indivizilor, consolidând integrarea și
apartenența membrilor la sistem și a dimensiunii emoționale a
acestora prin dezvoltarea și creșterea autonomiei personale, unde
„emoțiile sunt, într-adevăr, energia noastră, conținând combustibilul
care ne pune în mișcare. Mai mult, emoțiile ne amplifică și ne
intensifică viața” [3, p. 44], aceasta referindu-se la ambii parteneri; în
caz contrar, ne întâlnim cu „formula cuplurilor nefericite, în care
unul veșnic oferă, iar celălalt doar primește” [1, p. 39].
Deoarece familia este un grup social sau un sistem deschis la
influențele mediului social cu care interacționează, nu este
surprinzător faptul că schimbările sociale, politice, economice și
ideologice din ultimele decenii au schimbat structura și funcțiile
familiei. Apar diferite situații stresante și dificultăți parentale ce sunt
bazate de multe ori pe faptul că cei doi decid să se căsătorească doar
când femeia este deja însărcinată și, adesea, nu au cunoștințe de
planificare familială, altfel spus, se căsătoresc doi tineri care de
multe ori evadează din propriile lor familii. Totodată, în multe cazuri,
în afară de faptul că nu sunt pregătite să fie părinți, aceste cupluri nu
și-au dorit să aibă copii; de aici rezultă dificultăți funcționale ca
părinți, deoarece „ei înșiși sunt copii care au copii”, iar „familia are
calitatea unică de a influența cele mai multe domenii ale vieții
noastre...” [4, p. 30].
Din toate timpurile, familia a fost în permanentă schimbare,
paralel cu modificările și evoluția societății; dar, în ultimii ani, viața
de familie a evoluat în așa mod, încât începe a avea efecte de
bumerang asupra societății. Acest lucru îl observăm, în special, prin
așa schimbări în societate cum ar fi scăderea numărului de copii,
infidelitatea, creșterea ratei divorțurilor ș. a. Posibil că anume aceste
fenomene nefaste sunt un efect al modificărilor sociale. Dar este, de
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asemenea, adevărat că, dacă privim în trecut, descoperim că familia a
fost întotdeauna într-o evoluție continuă, că, în secolele anterioare,
astfel de schimbări tot au avut loc, însă... cu un tempo mai lent. Ca
rezultat, „ne putem întreba dacă, într-un viitor mai mult sau mai puțin
îndepărtat, accepțiunea restrânsă a noțiunii de cuplu nu va deveni
redundantă, superfluă” [4, p. 12].
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AUTOCUNOAŞTEREA, DEMERS ESENŢIAL PENTRU
STUDENŢII PSIHOLOGI
Răzvan CARP, doctorand
(România)
Abstract
The present article refers to the results of an experiment
based on undergraduate psychology students. The purpose of the
program was to obtain increases in ablities such as identification
and modification of negative states of mind, obtaining and stabilizing
internal resources, raising the level of empathy and the ability to
detach in order to obtain a neutral position which would allow an
objective analysis of their current situation.
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Prezentul articol face referire la rezultatele unui experiment
formativ la care au participat studenți de la Psihologie, din ultimul an
de studii. Scopul programului este reprezentat de obținerea unor
abilități de identificare și modificare a stărilor negative, obținerea și
stabilizarea resurselor interne, creșterea nivelului de empatie și
abilitatea de detașare pentru obținerea unei poziții neutre, care să
permită o analiză obiectivă a situației prezente.
De asemenea, programul permite identificarea nivelului de
percepție individual și modul în care această percepție conduce
experiența subiectivă pe parcursul vieții. Cunoașterea de sine și
valorile personale joacă un rol important în viața fiecărei persoane,
programul de față aducând la suprafață aceste elemente atât de
importante pentru fiecare persoană și pentru echilibrul vieții.
Am folosit pentru evaluare chestionarul multidimensional de
evaluare a sinelui (MIS) elaborat de V. V. Stolin şi S. R. Pantileev,
tradus și adaptat de noi [2]. Eşantionul cercetării a fost constituit din
36 de studenţi la Psihologie, care au fost evaluaţi test şi retest.
Cercetarea s-a desfăşurat cu un singur grup, cu măsurare test-retest.
În continuare, vom enumera succint semnificaţiile scalelor şi
rezultatele obținute de lotul experimental.
- Deschiderea. Se referă la capacitatea de a fi deschis şi protector cu
sine, în sensul internalizării oneste, critice sau severe, în conformitate
cu motivaţia aprobării sociale. Lotul experimental înregistra la
intrarea în experiment un scor de 6.8 puncte, iar după experiment –
de 8.2 (cu o creştere de 17%). Rezultatele lotului înregistrează o
diferenţă semnificativă statistic pentru Testul T Student (t=1.245,
p=0.002)
- Încrederea în sine. Se referă la polul pozitiv, la a fi un om
încrezător, cu o voinţă puternică şi demn de respect. La polul
inferior, subiectul este nemulţumit de abilităţile sale, are senzaţia de
slăbiciune, se îndoieşte de sine şi de capacitatea sa de a obţine
respectul semenilor. Înainte de experiment, lotul a înregistrat 11.5
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puncte, iar retest – 13.2, adică o creştere de 12.8%. Diferenţa
statistică este semnificativă între test şi retest pentu testul T Student
(t=2.583, p=0.001.)
- Autoconducerea. Are în centru ideea că subiectul în sine este sursa
activităţii – atât în plan personal, cât şi profesional. Persoana are
sentimentul că destinul este în propriile sale mâini, că are capacitatea
de a-și dirija emoţiile şi percepțiile sale despre sine. Un scor inferior
denotă o persoană copleşită de condiţiile externe, un autocontrol slab,
fără tentația de a căuta cauzele şi rezultatele acţiunilor sale în
caracteristicile personale. Lotul experimental înregistra la intrarea în
experiment un scor de 7.8 puncte, iar după experiment, de 11.2 (cu o
creştere de 30.3 %). Rezultatele lotului înregistrează o diferenţă
semnificativă statistic (t=5.226, p=0.002)
- Autoreflecţia. Această scală denotă faptul că persoana consideră că
are capacitatea de a obţine respectul, simpatia, acceptarea şi
înţelegerea din partea semenilor, deci o atitudine şi o primire
pozitivă. Absenţa acestei reprezentări denotă un nivel scăzut. Lotul
experimental înregistra, la intrarea în experiment, un scor de 7.1
puncte, iar, după experiment, de 8.2 (o creştere de 13.4 %).
Rezultatele lotului înregistrează o diferenţă semnificativă statistic
(t=2.755, p=0.001)
- Autovaloarea. Reprezintă valoarea de sine, aşa cum este ea estimată
în comparaţie cu celelalte persoane. Scala se referă, aşadar, la criterii
interne intime, ce ţin de evaluarea emoţională şi spirituală a sinelui.
Un scor mare denotă un sine cu o lume interioară bogată, în care
domină pacea. La polul opus se află o persoană care are îndoieli cu
privire la valoarea de sine, detaşată, indiferentă, care şi-a pierdut
interesul pentru sine şi pentru lumea sa interioară. Lotul experimental
înregistra la intrarea în experiment un scor de 7.2 puncte, iar, după
experiment, de 8.9 (o creştere de 19.1%). Rezultatele lotului
înregistrează o diferenţă semnificativă statistic (t=1.451, p=0.004).
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- Autoacceptarea. Sentimente de simpatie față de sine sunt în acord
cu motivele lor interioare. La un scor mare, persoana are faţă de sine
o atitudine prietenoasă, condescendentă. Rezultatele scăzute se
suprapun cu autoculpabilizarea. Lotul experimental înregistra, la
intrarea în experiment, un scor de 7.1 puncte, iar după experiment, de
8.6 (o creştere de 17.4%). Rezultatele lotului înregistrează o diferenţă
semnificativă statistic (t=7.231, p=0.001).
- Ataşamentul de sine. Exprimă refuzul de a accepta schimbarea. Un
scor mare denotă acceptarea deplină de sine, până la autosatisfacție,
o anumită rigiditate a concepţiei de sine, negarea posibilității şi a
dorinței de dezvoltare. Uneori individul este atașat de sine într-un
mod inadecvat, acesta fiind unul dintre mecanismele de protecție ale
conștiinței de sine. Un scor mic denotă o dorință puternică de a se
schimba, o nemulțumire de sine, aspiraţia spre reprezentări ideale de
sine. Lotul experimental înregistra, la intrarea în experiment, un scor
de 6.9 puncte, iar, după experiment, de 4.8 (o scădere de 43.7%).
Rezultatele lotului înregistrează o diferenţă semnificativă statistic
(t=6.382, p=0.002).
- Conflictele interne. Un scor mare reflectă prezența conflictelor
interne, a îndoielilor, a neînțelegerilor cu sine însuși, căutarea
excesivă a temelor de autoreflecţie pe fondul general al atitudinii
negative față de sine. La polul inferior se află negarea problemelor,
complezența superficială, conflictele interne ridicate, însoțite de stări
depresive severe. Lotul experimental înregistra, la intrarea în
experiment, un scor de 7.4 puncte, iar după experiment – de 8.3 (o
creştere de 10.8%). Rezultatele lotului înregistrează o diferenţă
semnificativă statistic (t=1.773, p=0.001).
- Autoincriminarea. Scorurile mari denotă o atitudine de autoînjosire,
autoculpabilizare, negarea emoțiilor referitoare la Eu, tendinţa de
autoînvinovăţire pentru greşeli şi eşecuri. Scorurile mici denotă
tensiuni interioare și deschise la percepția emoțiilor negative, cu
capacitatea de a recadra circumstanţele exterioare. Lotul
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experimental înregistra, la intrarea în experiment, un scor mediu de
6.8 puncte, iar după experiment – de 6.1 (o scădere de 24.5%).
Rezultatele lotului înregistrează o diferenţă semnificativă statistic
(t=4.282, p=0.003).
Factorizarea matricei de valori a permis alocarea a trei factori
independenţi:
1. Repectul de sine, ce include valoarea scalelor: deschidere,
onestitate interioară (1), încredere (2), autoconducere (3),
autoreflecţie (4).
Aceste scale arată nivelul respectului de sine (vezi figura1).
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Figura 1. Reprezentarea grafică a datelor despre stima de sine, test și
retest în GE
2. Simpatia de sine include scalele ce evaluează propriul Eu în raport
cu criteriile sociale şi normative: autovaloarea (5), autoacceptarea
(6), ataşamentul de sine (7).
Aceste scale reflectă atitudinea emoţională a Eului (vezi
figura 2).
3. Tulburare interioară. Acest factor include valorile scalelor:
conflict intern (8) şi autoincriminare (9), este asociat cu o relaţie
negativă cu sinele şi este independent de autosimpatie şi respectul de
sine (vezi figura 3).
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Figura 2. Reprezentarea grafică a datelor despre simpatia de sine, test
și retest în GE
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Figura 3. Reprezentarea grafică a datelor despre tulburarea interioară,
test și retest în GE
În concluzie, putem afirma că programul formativ a adus
îmbunătăţiri la percepţia şi atitudinea de sine a studenţilor-psihologi,
confirmând ipotezele iniţiale ale cercetării, în care am presupus că
variabilele noastre vor înregistra modificări în sensul ameliorării
psihologice. Considerăm că drumul profesional debutează cu o bună
cunoaştere de sine, ca premisă pentru dezvoltarea socioemoţională şi
empatică, ce reprezintă o integrare a teoriilor asupra inteligenţei
sociale, a inteligenţei emoţionale, a dezvoltării competenţelor
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aplicate în educaţie. Ne raliem concepţiei lui C. R. Seal [1], care
propune un concept nou, cel de dezvoltare a competenţelor
socioemoţionale, cu aplicabilitate la tineri studenţi.
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MODALITĂȚI DE FORMARE A IMAGINII DE SINE LA
COPII
Elena IGNAT, doctorandă
Abstract
This article presents a theoretical approach on children’s
self-image and self-esteem formation at different ages. Self-image is
an important dimension of personality which is formed at early ages,
being influenced by relationships with parents, different groups of
friends, colleagues, and teachers. This is why balanced relationships
should be developed between all people, both in the family and
society. A good self-image ensures success for each one of us.
Cuvinte-cheie:
imagine de sine, respect de sine,
personalitate, reflectare de sine
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Formarea și dezvoltarea imaginii de sine începe din primii ani
de viaţă ai copilului şi este în strânsă dependenţă de cunoaşterea
propriei persoane şi a propriei valori.
În strânsă legătură cu imaginea de sine este respectul de sine
care este ,,rezultatul comparaţiei pe care o efectuează subiectul cu
sine însuşi şi cuu alţi indivizi semnificativi pentru el” [4, 175].
Formarea unei imagini de sine realiste şi a unui respect de
sine ridicat depind, în primul rând, de atitudinea celor din jur, în
special a părinţilor, a fraţilor, a prietenilor, a cadrelor didactice.
Mulţi părinţi greşesc prin faptul că, dorind să-şi motiveze
copiii, le impun cerinţe exagerate în raport cu posibilităţile lor. În
acest caz, copilul va suferi numeroase eşecuri şi va avea
sentimente de vinovăţie pentru că nu se poate ridica la nivelul
aşteptărilor părinţilor. O altă greşeală frecventă este etichetarea
copilului ca fiind rău, prost, incapabil etc., pentru nişte
comportamente greşite. În aceste cazuri, părinţii fac o confuzie
între comportament şi personalitate, ei devalorizează întreaga
personalitate a copilului pentru un singur eşec. Aceste greşeli de
natură educaţională duc la conturarea unei imagini negative de
sine, la scăderea respectului de sine, cu numeroase consecinţe
negative pentru viitorul copilului.
Dezvoltarea imaginii de sine mai este determinată şi de
alţi factori. De exemplu, un rol important îl joacă relaţiile cu
adulţii, aprecierile acestora cu privire la calităţile şi la munca
copilului, precum şi aprecierile colectivului din care face parte
copilul.
La vârsta preşcolară, formarea şi dezvoltarea personalităţii şi
a imaginii de sine se realizează în urma unor situaţii concrete, de
aceea copilul trebuie învăţat să se cunoască pe sine şi pe cei ce-l
înconjoară, să-şi descopere propriul corp, să recunoască şi să
numească principalele categorii spaţiale şi temporale în care are loc
dezvoltarea sa, să conştientizeze rolul său în familie, în grupul de
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copii, să înţeleagă explicaţia unor norme şi reguli morale, să-şi
formeze deprinderi de autonomie personală, să accepte anumite
responsabilităţi; să se obişnuiască să coopereze cu alţii; să încerce
să distingă binele, frumosul şi adevărul.
La şcolari, sursa de formare a respectului de sine se
extinde la grupul de prieteni, şcoală, alte persoane din viaţa lor.
Autoevaluarea e încă ancorată în caracteristici fizice sau
situaţionale.
La debutul adolescenţei, se produce o scădere a respectului
de sine, deoarece autoestimarea nu mai găseşte aceleaşi puncte de
sprijin ca în trecut, deplasarea interesului de la anturajul familial
la cel al prietenilor poate duce la apariţia unor neînţelegeri sau
chiar rupturi.
Experienţele din timpul copilăriei au un rol esenţial în
dezvoltarea imaginii de sine. Astfel, succesele şi eşecurile din
copilărie, precum şi modalităţile de reacţie ale copilului la acestea
definesc imaginea pe care o are copilul despre sine. Atitudinile
părinţilor, ale profesorilor, ale colegilor, ale fraţilor, ale
prietenilor contribuie la crearea imaginii de sine a copilului.
Calitatea acestei imagini determină nivelul respectului de sine.
Respectul de sine este sentimentul de autoapreciere şi de
încredere în forţele proprii. El se asociază cu aşteptarea
succesului, cu optimismul în ceea ce priveşte performanţele
viitoare, cu lupta pentru atingerea scopului şi cu persistenţa în
depăşirea obstacolelor. Respectul sine realist dezvoltă capacitatea
de a lua decizii responsabile şi abilitatea de a face faţă presiunii
grupului.
Autorul Tiberiu Rudică afirmă că, la formarea imaginii de
sine, îşi aduc contribuţia atât condiţionări exterioare, cât şi
interioare. O pondere deosebită, în cadrul condiţionărilor
exterioare, o au diferitele greşeli de educaţie existente în unele
medii familiale sau şcolare. Astfel de greşeli pot fi comise, de
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exemplu, atunci când, din lipsa de tact a adultului, un copil care
suferă de un defect fizic sau psihic minor este ,,ajutat”, prin
remarci ironice, să se fixeze asupra defectului respectiv şi să-l
transforme tot mai mult într-un subiect de meditaţie şi de
suferinţă personală. Aceste greşeli vor duce la formarea unei
imagini de sine negative şi la apariţia complexului de inferioritate
[5, p.108].
Imaginea de sine este alcătuită dintr-o serie de descrieri
despre felul în care eşti. În ea sunt incluse informaţii despre
sinele corporal, precum greutatea, culoarea părului sau a ochilor
şi sexul. Sunt informaţii personale despre cunoştinţele şi
abilităţile noastre, despre ceea ce ne place şi ce nu ne place şi
despre atitudinile noastre. Mai sunt informaţii sociale despre noi,
cum ar fi relaţiile cu alţi oameni.
Imaginea de sine mai cuprinde informaţii obiective despre
noi în relaţie cu societatea extinsă căreia îi aparţinem. Toate
acestea compun imaginea de sine şi formează o bază importantă
pentru concepţia despre sine.
Imaginea de sine se conturează, în parte, din propria
noastră experienţă, dar rezultă şi din modul în care ceilalţi oameni
se comportă faţă de noi. Cooley (1902) considera că noi
dezvoltăm un fel de ,,sine în oglindă”, o imagine de sine bazată
pe modul în care credem că ne văd ceilalţi.
Această „privire în oglindă a Sinelui” este văzută ca un
proces prin care oamenii se autoevaluează, în funcţie de felul în care
îi percep ceilalţi (Baumeister & Vohs, 2007).
Aceasta înseamnă că imaginea de sine este puternic
modelată de reacţiile celorlalţi, ca şi de propriile noastre
cunoştinţe.
G. H. Mead (1934) accentuează, de asemenea, faptul că
imaginea de sine este foarte puternic influenţată de contextul
social şi de modul în care ceilalţi reacţionează faţă de noi.
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Imaginea de sine se referă la modul subiectiv (nu doar
fizic) de reprezentare şi de evaluare, pe care individul şi le face
asupra lui însuşi în diferite etape ale dezvoltării sale şi în diferite
situaţii în care el se află. Cu alte cuvinte, ea se referă la
perspectiva individuală asupra propriei personalităţi.
În concluzie, putem afirma că imaginea de sine se
formează pe parcursul întregii vieți, în funcție de calitatea
relațiilor interpersonale.
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VOINŢA LA PREADOLESCENŢI
Liliana IROFTE, doctorandă
Abstract
This article outlines the long term benefits of the will and
self-control. It describes some ways of developing the young
children’s will and provide a characterization of volitional qualities
to preteens.
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Voinţa este o formă superioară de reglaj psihic. Pentru unii
cercetători, „forţa voinţei” pune în mişcare atât latura materială a
vieţii, cât şi pe cea spirituală. W. Wundt a fondat teoria voinţei pe
procesele afective, iar H. Ebbinghaus şi J. Herbart – pe procesele
intelectuale. După cum spune B. Zorgo (apud. Zlate M., 2009,
p.241), voinţa se elaborează odată cu personalitatea şi prin
intermediul ei. Voinţa nu trebuie să fie interpretată ca o instanţă
independentă care se integrează în mozaicul personalităţii, ci ca o
funcţie care rezultă din integritatea şi unitatea personalităţii
implicând într-o fază specifică participarea tuturor funcţiilor psihice
şi dobândind, prin aceasta, o funcţionalitate specifică de autoreglare
şi autodeterminare deosebit de importantă în autorealizarea
personalităţii. Voinţa este acel mecanism de autoreglare, prin
intermediul căruia reuşim să ne mobilizăm energia fizică şi
neuropsihică în vederea depăşirii obstacolelor, satisfacerii nevoilor şi
atingerii scopurilor.
Astfel, voința devine unul dintre mecanismele psihice ale
reuşitei activităţii, ale obţinerii unor performanţe înalte. Acestea pot
fi exemplificate printr-un studiu longitudinal, publicat în 2010,
realizat de o echipă internaţională de cercetători, care a urmărit o mie
de copii din Noua Zeelandă, de la naştere până la vârsta de 32 de ani.
Autocontrolul fiecărui copil a fost evaluat în numeroase moduri.
Copiii cu un autocontrol ridicat au devenit adulţi cu o stare de
sănătate mai bună, respectiv cu un grad mai scăzut de obezitate, cu
mai puţine boli, chiar şi cu o dantură mai sănătoasă. Autocontrolul nu
a avut relevanţă pentru depresiile adulţilor, dar lipsa lui i-a făcut pe
oameni să fie mai înclinaţi către alcool şi droguri. Copiii cu un
autocontrol slab au manifestat tendinţa de a se descurca mai prost din
punct de vedere financiar. În cazul lor, era mai puţin probabil ca ei să
deţină o casă sau să economisească bani pentru anii de după
pensionare. Dintre subiecţii cu cel mai scăzut nivel de autocontrol,
mai mult de 40 % avuseseră o condamnare până la vârsta de 32 de
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ani, comparativ cu doar 12 % în cazul celor care se situaseră în
copilărie la nivelul superior al distribuirii autocontrolului [2].
Cu cât copiii sunt mai monitorizaţi, cu atât sunt mai multe
şanse de a le întări autocontrolul. Dovezile au indicat că, de obicei,
doi părinţi reuşesc să monitorizeze mai bine activitatea copiilor.
Părinţii singuri sunt ocupaţi cu lucruri esenţiale, precum asigurarea
hranei, a sănătăţii copilului, plata facturilor şi sunt nevoiţi să acorde o
prioritate mai scăzută creării şi respectării de reguli. Regulile sunt
mai utile dacă sunt cunoscute și înţelese de copii. Asta înseamnă că
părinţii trebuie să-şi facă timp să urmărească comportamentul
copiilor, pentru a impune recompense sau pedepse pe măsură. Cel
mai important aspect al pedepsirii, pe lângă severitate şi viteză, îl
constituie coerenţa. La modul ideal, un părinte ar trebui să-şi
pedepsească imediat copilul, de fiecare dată când acesta se comportă
urât, dar s-o facă într-o manieră reţinută, chiar blândă. Părinţii sunt
tentaţi să treacă cu vederea sau să ierte anumite fapte urâte, fie şi
numai pentru că sunt obosiţi sau pentru că mustrarea lor ar putea
strica buna dispoziţie a tuturor. Dar, cu cât sunt mai vigilenţi mai din
timp, cu atât este nevoie de mai puţin efort pe termen lung.
Disciplina coerentă duce la o bună educare a copiilor [2].
Unele dintre cele mai reuşite programe recente de autocontrol
au la bază experimentele clasice ale psihologului rus L. Vîgotski şi
ale discipolilor săi, care s-au folosit de jocuri pentru a îmbunătăţi
abilităţile copiilor în anumite activităţi. În general, copiii din
experimente nu puteau sta nemişcaţi prea mult timp, dar rezistenţa
lor creştea dacă se făceau că stau de pază. La fel, le-a fost mult mai
uşor să reţină o listă de cuvinte dacă se făceau că se duc la magazin şi
că trebuie să-şi amintească lista de cumpărături. Autocontrolul ţine
de integrarea comportamentului în timp – renunţarea la gratificări
imediate pentru avantaje viitoare –, aşa că faptul de a juca un joc
timp de mai multe zile îi ajută pe micuţi să înceapă să gândească pe
termen lung. Jocurile prelungite sub formă de poveşti, jucate
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împreună cu alţi copii, le cer să-şi exercite controlul asupra atenţiei şi
să se menţină în rolurile în care se închipuie. Chiar şi jocurile simple,
de-a mama, de-a tata sau de-a războiul îi fac pe micuţi să rămână în
pielea personajului şi să urmeze regulile jocului atunci când
interacţionează cu ceilalţi copii.
Pe parcursul anilor de școală, copiii participă la mai multe
activități în afara casei, iar relațiile sociale cu semenii au un efect mai
mare asupra dezvoltării autoreglării decât în anii anteriori. După ce
au învățat, în perioada preşcolară şi şcolară mică, că emoţiile pot fi
declanșate de propriile lor gânduri sau prin cuvintele și acțiunile
altora, fiind înarmați cu o capacitate mai mare a gândirii abstracte,
copiii sunt pregătiţi acum să facă următorul pas spre dezvoltarea
strategiilor mature de autoreglare. În cazul în care părinții îi învață
cum să aprecieze în mod conștient situațiile care evocă emoții
negative sau să folosească exerciţii de fortificare a voinţei pentru
controlul comportamentului lor, de la vârsta de 10 ani, copiii vor
începe să utilizeze aceste strategii regulat, pe cont propriu. Orice-i
obligă pe preadolescenţi să-şi consolideze abilităţile volitive poate fi
de folos: lecţiile de muzică, sportul, memorarea de poezii, atenţia la
manierele din timpul mesei, evitarea înjurăturilor, exprimarea corectă
ş.a.
Pe parcursul acestei perioade, este, de asemenea necesar, un
set de instrumente, de alte strategii și abilități de autoreglare. Acestea
includ capacități de automonitorizare și autoprezentare. Dar copiii
trebuie să creadă că sunt capabili să producă modificări cu caracter
personal atunci când este nevoie. De asemenea, ei trebuie să învețe să
atribuie responsabilitatea și vina într-un mod realist. Acest lucru este
deosebit de important, deoarece pe parcursul anilor școlari,
percepțiile altor oameni încep să intervină în imaginea de sine a
copilului și o mare parte din efortul de autoreglare al unui copil poate
fi axat pe apartenență și pe crearea unei identități sociale. Părinții vor
dori, cu siguranță, să monitorizeze sfera socială a copiilor, dar nevoia
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de apartenență nu reprezintă o amenințare în ceea ce privește
procesul de autoreglare. Mai degrabă, aceasta poate fi o forță de
consolidare, deoarece copiii încep să învețe să-şi inhibe impulsurile
egoiste în beneficiul altora sau se conformează normelor sociale. Din
studiul cu privire la acest subiect, cercetătorii K. Vohs şi N.
Ciarocco au ajuns la concluzia că „asigurarea și menținerea
apartenenţei sunt forțe motivante ale autoreglării.” [4]
Pe măsură ce se lărgesc cercurile sociale, copiii încep să
perceapă nevoile, dorințele, scopurile și așteptările pe care le au alții.
Multe dintre aceste percepții pot intra în conflict cu normele și
valorile proprii ale unui copil, deși gradul de conflict va varia de la
un copil la altul. Sarcina de a echilibra aceste așteptări este
complicată de următorul fapt: copiii își duc existența în două
societăți – cercul adulţilor de care sunt ataşaţi și cercul lor de colegi.
Emoțiile lor pot fi confuze, căci ei încep să se evalueze prin prisma
ambelor grupuri de influenţă și încep să-şi stabilească identitatea
morală. În acest timp, este important ca părinții să păstreze liniile de
comunicare deschise, empatizând cu emoțiile copiilor, călăuzindu-i
pentru a răspunde în mod corespunzător. Părinții care rămân
racordaţi emoțional la copiii lor descoperă că valorile, standardele şi
limitele pe care le-au stabilit anterior au multă importanţă. Și, în
cazul în care bazele de autoreglare au fost stabilite cu succes în
copilărie, atunci abilitatea de autoreglare a copiilor este posibil să
rămână stabilă și după vârsta preadolescentină [1].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Валерия КРАСКОВСКАЯ, doctorandă
Abstract
The article outlines the theoretical approaches and the
structure of psychological adaptation as an integral component of
the mental health of the recruits, methodological and theoretical
conditions for the formulation and solution of problems of adaptation
in the context of the new (anthropic) understanding of the person as
a subject of psychological research are stated.
Key words: psychological adaptation, psychological stability,
moral normatively, communicative abilities, "effective adaptations of
the personality", process of social adaptation or disadaptation
В современном мире возрастает интерес к проблеме
адаптации новобранцев к новым условиям службы, что следует
из специфики военной профессии, а также ее высокой
общественной приоритетности в защите государства. Данная
проблема остро стоит в армии, в которой происходят
интенсивные изменения в уровне развития технологий, военного
технического оснащения, аппаратуры и, вместе с тем,
ужесточаются условия ведения войны. Специфика деятельности
военнослужащих в настоящее время заключается в оптимальном
функционировании организма новобранца в тех или иных
условиях среды, которые требуют от солдата постоянного
приспособления и выработки новых качеств.
Отметим, что множество объективных и субъективных
факторов, таких как новые технологии ведения вооруженной
борьбы, условий военных действий, требующих непрерывного
изучения функционального состояния, жизненной позиции,
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установок, социального опыта и т.д., непосредственно влияют
на успех адаптации. Таким образом, нами был выделен ряд
относительно
стабильных
личностных
особенностей,
предопределяющих достижение успешности в процессе
адаптации. К данным характеристикам относятся темперамент,
личностная самооценка, нервно-психическая устойчивость,
моральная нормативность, уровень агрессивности, социальный
опыт, коммуникативные способности, степень принятия
соответствующих военных норм.
Изучению процесса адаптации посвящено много работ,
так как данный вид взаимодействия личности с социальной
средой представляет собой сложный процесс интеграции ее в
обществе, в связи с этим и существуют различные точки зрения
трактовки данного понятия. В психологической литературе
выделяют несколько подходов в интерпретации данного
явления, в продолжение представим основные положения
адаптации.
Психоаналитический подход Г. Гартмана по решению
проблемы адаптации указывает не только на открытие
человеком своей индивидуальной адаптации со дня своего
рождения, но и на активное создание собственных
и
приобретенных способностей оптимального функционирования
в обществе.
Бихевиористы трактуют понятие адаптации как
двусторонний процесс: а) достижениe человеком гармоничного
внутреннего
состояния, б) состояние гармонии между
личностью и социумом. Данные
внутренние и внешние
изменения достигаются при помощи отсутствия конфликтных
переживаний во взаимодействии с обществом, т. е. состоянием
социального равновесия.
Согласно одному из последователей интеракционистской
концепции, Л. Филипсу, «эффективная адаптации личности»
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происходит благодаря достижению всех факторов адаптации,
как внутренних, так и внешних, благодаря которым каждая
личность удовлетворяет ожидания социума и собственные
требования. Данное адаптивное поведение может существовать
в разнообразных видах деятельности, демонстрируя успешность
реализации собственных целей, стремлений, ценностей,
благодаря активному стремлению к реализации решений,
прогнозированию собственного будущего.
Исходя
из
теории
В.
Франкла,
создателя
экзистенционального подхода, индивид проходит через
сложнейший процесс социальной адаптации или дезадаптации.
При этом человек зачастую переносит нравственный
внутриличностный переломный период в связи с ощущением
собственной несамостоятельности и преодолевая трудности
обретает истинное предназначение или проявляет отсутствие
способности приобретения устоев и ценностей [2].
Многогранный процесс приспособления и адаптации
новобранцев в военном коллективе, демонстрирует сложное
явление, формирующее совокупность психических реакций,
детерминирующих успешное взаимодействие с новым
коллективом. Приемлемое поведение во многом определяется
такими личностными качествами солдат как высоким уровнем
нервно-психической
устойчивости,
коммуникативными
компетенциями,
адекватной
самооценкой,
моральной
нормативностью, смелостью и дисциплинированностью.
Перечисленные качества молодых солдат способствуют их
успешной адаптации к воинской среде.
Выделим две распространенные модели адаптации и
критерии их эффективности. Первая модель адаптации
применима к активной деятельности и включает следующие
элементы:
активационный
компонент,
связанный
с
функциональными затратами организма, направленными на
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достижение
первостепенных
целей,
и
компенсацию
мотиваторов, затрудняющих достижение заданных целей. В
состав первой модели входит когнитивный компонент как
наиболее
эффективный
переработчик
информации
в
когнитивных процессах для дальнейшей успешной адаптации,
мотивационно-волевой компонент как координинатор основных
компонентов необходимых для реализации поставленных целей,
эмоциональный компонент как показатель успешности процесса
адаптации [1].
Вторая модель, выделенная К. А. АбульхановойСлавской, выявляет структуру адаптации к видоизменённым
условиям. Современные технологии предоставляют собой
важный компонент, который предполагает совершенствование
умений и навыков [1].
Согласно данному подходу можно выделить следующие
компоненты структуры адаптации:
1) психофизиологический компонент – это процесс изучения и
овладения
знаниями,
необходимых
для
реализации
деятельности;
2) социально-психологический компонент включает активное
взаимодействие человека с традициями, уставом и теми
ценностями, которые применимы в каждом коллективе;
3) учебный компонент – это усвоение определенных научных
умений и навыков для выработки положительного отношения к
деятельности [1, с. 68].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что все ранее
представленные компоненты адаптации тесно взаимозависимы,
что детерминирует эффективность внедрения новобранца в
военный коллектив и успешность самого адаптационного
процесса. К наиболее успешным критериям адаптации относят:
физическое и психическое здоровье, эмоциональный комфорт
солдата, включенность в различные виды деятельности
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(общественную, учебную, трудовую, спортивную), принятие
роли и социального статуса новобранцев в коллективе, наличие
воинской дисциплины.
Важно
подчеркнуть,
что
изученные
основных
теоретических
концепций
личностного
адаптационного
потенциала предоставляют взгляд на адаптацию как о
постоянном процессе активной интеграции личности к новым
изменяющимся условиям социума, охватывающем все
психофизиологические
процессы
человека.
Успешность
адаптации зависит от многих факторов: от наследственности,
условий воспитания, адекватности самовосприятия и своих
общественных связей, соразмерностью своих имеющихся
возможностей с желаемыми потребностями. Нарушения
адаптации проявляются в психосоматике, что приводит к
появлению
серьезных
болезней,
нервно-психической
неустойчивости, эмоциональному выгоранию, суицидальным
наклонностям, появлением аддиктивного поведения, которому
сопутствуют
повышенная
фрустрация,
конфликтность,
агрессивность, тревожность, непринятие своей социальной роли,
снижение уровня работоспособности [4].
Таким образом, при осуществлении военной подготовки
новобранцев,
необходимо
учитывать
специфику
их
взаимоотношений в армейском коллективе и особенности
личности каждого солдата. Следовательно, в обязанности
психолога и командира входит выработка у молодых солдат
определенных личностных качеств, с помощью которых
возможна успешная адаптация в экстремальных боевых
условиях [3]. Данная совместная работа позволит достигнуть, с
одной
стороны,
благоприятных
показателей
в
жизнедеятельности военнослужащих, эффективности их
взаимодействия с коллективом, оптимизацией процесса и
успешности службы. С другой стороны, предотвращение
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конфликтных ситуаций позволит добиться
рационального
управления психологическим климатом в воинской части.
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STRUCTURA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE
ALE STUDENȚILOR-PSIHOLOGI
Olga ELPUJAN, doctorandă
Abstract
Entrepreneurial competense in general is a less valued
area, especialy while speaking about these skills at students
psychologists in particular, although recent Council of Europe
recommendations concerning the spirit of initiative and
entrepreneurship emphasizes their importance for integration and
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professional achievement. Through the research that we would like
to realize we intend to demonstrate the necessity of this initiative and
how entrepreneurial skills developed at students psychologists would
facilitate their efforts to find a job.
Keywords: competence, entrepreneurial competencies,
formation, development, entrepreneurial competencies of prospective
psychologists
Tendința Uniunii Europene de a crea un spațiu european unic
al învățământului superior a generat revizuirea programelor formării
inițiale a psihologilor, racordarea acestor programe la expectanțele
pieței muncii. Actualmente, în literatura psihologică putem identifica
mai multe definiții ale competențelor antreprenoriale, care ne permit
descifrarea esenței conceptului. Astfel, competențele antreprenoriale
transversale pot fi definite ca ,,un sistem de cunoștințe de afaceri,
aptitudini și atitudini esențiale, printre care se regăsește
creativitatea, spiritul de inițiativă, tenacitatea, spiritul de echipă,
capacitatea de înțelegere și asumare a riscului, simțul
responsabilității, care ajută indivizii să transforme ideile în acțiuni și
care mărește în mod radical capacitatea de inserție profesională”
[7, p. 6]. În raportul Comisiei Europene ,,Educație și formare
profesională 2010  (noiembrie, 2003), competențele antreprenoriale
sunt descrise în felul următor: ,,Competențele antreprenoriale au o
componentă pasivă și una activă: tendința individului de a introduce
schimbări, precum și abilitatea de a accepta și a susține inovația
condiționată de factori exteriori, acceptarea schimbării, asumarea
răspunderii pentru acțiunile proprii, pozitive sau negative, ducerea
la bun sfârșit a ceea ce a fost început, stabilirea obiectivelor,
realizarea lor și motivarea pentru a reuși, aprecierea exprimării
creative a ideilor, gândurilor, sentimentelor și opiniilor manifestate
printr-o varietate de mijloace de comunicare, incluzând muzica,
literatura, artele și sportul ” 3, p. 57. În rezultatul analizei
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multiplelor concepte moderne cu privire la competență și
antreprenoriat, В. С. Морозова a definit competențele
antreprenoriale în modul următor: competențele antreprenoriale sunt
o sinteză de calități personale și profesionale, deprinderi, cunoștințe,
un anumit model de conduită, care facilitează rezolvarea cu succes a
sarcinilor în domeniul businessului și atingerea rezultatelor eficiente
în activitate 8, p. 199. Simiom Certan definește competențele
antreprenoriale astfel: ,,Competențele de comportament ale
întreprinzătorului includ abilitățile interpersonale, leadershipul,
abilitățile analitice și orientarea spre perfecțiune” 1, p. 29.
Generalizând abordările cu privire la conceptul de competențe
antreprenoriale, propunem următoarea definiție a acesora:
competențele antreprenoriale (transversale) sunt o formațiune a
personalității, în permanentă dezvoltare, reprezentând o
configurație specifică de cunoștințe, deprinderi, aptitudini și
atitudini, anumite valori personale și profesionale care măresc
capacitatea individului de inserție profesională, de planificare a
carierei, de atingere a rezultatelor eficiente în activitate și care
facilitează transformarea ideilor în acțiuni.
Deoarece în literatura de specialitate nu am atestat o definiție
clară a competențelor antreprenoriale ale psihologilor, prin analiza
conceptelor cu referire la competențe, antreprenoriat și competențe
antreprenoriale, am elaborat următoarea definiție a acestora:
competențele antreprenoriale ale psihologului reprezintă o
formațiune flexibilă complexă a personalității acestuia, în
permanentă dezvoltare și schimbare, constituită din cunoștințe,
deprinderi, aptitudini și atitudini, anumite valori personale și
profesionale care măresc în mod semnificativ capacitatea lui de
inserție profesională, de planificare a carierei, de atingere a
rezultatelor eficiente în activitatea profesională propusă și care
facilitează transformarea ideilor în acțiuni practice profitabile.
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Cât privește structura competențelor antreprenoriale, e de
menționat faptul că aceasta a fost studiată de către D. McClelland
(1961) [apud 6, p. 21], de către Agenția pentru Dezvoltare
Internațională SUA (USAID) prin investigațiile cross-culturale
finanțate 10, p. 224-226, de către В. С. Потаев 9, p. 21-22, Л. А.
Трусова 11, p. 3, В. С. Морозова 8, p. 202, 203, Comisia
Europeană [apud 2, p. 13] ș.a.
Federația Europeană a Asociației Psihologilor (European
Federation of Psychologists Associations) a adoptat în anul 2005
sistemul EuroPsy (Certificatul European în Psihologie), care descrie
următorul model de competențe, pe care ar trebui să le posede
psihologii specializați în psihologia muncii și cea organizațională,
necesare pentru prestarea serviciilor într-un mod eficient:
1.
Competențe primare (profesionale) relaționate direct cu
contextul profesiei de psiholog: specificarea scopurilor; evaluarea
psihologică; dezvoltare/design; intervenție/implementare; evaluarea
sistemelor; informare/comunicare.
2.
Competențe secundare (de activare), care permit
specialistului psiholog să ofere serviciile sale în mod eficient. Printre
competențele secundare regăsim unele asociate antreprenoriatului
[apud 5, p. 6]: strategie profesională, cercetare și dezvoltare,
marketing și vânzări, managementul clienților, asigurarea calității.
Competențele primare sunt tipice numai profesiei de psiholog, iar
competențele secundare sunt comune și altor profesii.
Noi vom adera la structura competențelor antreprenoriale
generale, propusă de Comisia Europeană. În acest context, propunem
următorul model generalizat al competențelor antreprenoriale ale
studenților-psihologi:
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Cunoștințe

Deprinderi

Aptitudini

Atitudini

 identificarea oportunităților și provocărilor profesionale și/sau
de afaceri; cunoașterea modului în care locul de muncă devine o
pârghie benefică; conștientizarea poziției etice a întreprinderii;
controlul interior; formare și educație.
 selectarea strategiei adecvate pentru a gestiona problemele
profesionale existente; analiza propriei situații profesionale și a
propriilor competențe de bază; deprinderi de comunicare,
interpretare, cercetare, evaluare etc.
 conceperea și administrarea afacerii proprii; dezvoltarea
serviciilor noi pentru clienți; stabilirea și menținerea relațiilor cu
clienții; leadership; stabilirea și menținerea unui sistem de
asigurare a calității serviciilor prestate; evaluarea și asumarea
riscurilor profesionale; capacitatea de a gândi critic; viziuni
personale; capacitatea de a lua decizii prompte; capacitatea de a
reprezenta și a negocia eficient; capacitatea de a lucra individual și
în echipă; capacitatea de a gestiona un proiect anticipativ.
 disponibilitatea de a avea inițiativă; disponibilitatea de a fi
independent și inovator în domeniul profesional; motivația și
hotărârea de a realiza obiectivele profesionale propuse; motivația
pentru succes; conștientizarea aspectelor etice ale activității
antreprenoriale; activitate intensă și dedicare, pasiune, dorința de a
fi cel mai bun și de a obține performante; responsabilitate și
vigilență; curaj și perseverență; moralitate și integritate.

În viziunea noastră, toate componentele competențelor
antreprenoriale ale studenților-psihologi se condiționează reciproc,
formează un tot unic și constituie un sistem dinamic/flexibil
concentric în spirală, adică în dezvoltare și perfectare continuă la noi
niveluri.
Generalizând abordările privind structura competențelor
antreprenoriale (transversale) ale studenților-psihologi, vom constata
că nu există o abordare unică, clară și concretă privitor la
componentele acestora. De obicei, foarte puțini cercetători abordează
dimensiunea competențe antreprenoriale, în special cu referire la
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psihologi, majoritatea abordând, de regulă, calitățile antreprenorului,
mai cu seamă calitățile de succes ale acestuia.
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CORELAREA AGRESIVITĂŢII CU STIMA DE SINE
Gabriela PETCU, doctorandă
(România)
Abstract
In the development context of a management system of
aggressiveness the correlation between self-esteem and violent
behavior appeared to me very important in a world in which the
competition, the success, the evolution and the adaptability are
values which amplify and influence the whole society.
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Termenul de agresivitate își găsește originea etimologică în
latinescul: ,,adgradior'', care înseamnă ,,a merge către...cu un spirit
belicos, cu tendința de a ataca''. În acest sens, noțiunea de
agresivitate trimite la o potenţialitate individuală, la capacitatea de a
înfrunta un obstacol, de a se confrunta cu altul şi a nu da înapoi în
caz de dificultate. La Freud, agresivitatea apare ca fiind profund
distructivă, pe când la Lawrence, ea are o valoare adaptativă şi este
chiar esenţială pentru supravieţuire [2, p. 34].
În literatura de specialitate, în diversele teorii ale agresivităţii,
atestăm foarte des acest termen ca reprezentând o capacitate de
adaptare. În acest sens, agresivitatea este deci necesară, uneori chiar
utilă pentru desfăşurarea şi finalizarea unei activităţi. Punctul de
vedere etologic prezintă agresivitatea ca un comportament ce permite
stabilirea unui statut ierarhic în cadrul unui grup, facilitează accesul
la resurse, permite apărarea în faţa atacatorilor etc. Practic, rolul
agresivităţii este crucial pentru buna adaptare, pentru protecţia şi
existenţa individului sau ale grupului. Noi încercăm să le atribuim
acestor acte motivaţii raţionale, le etichetăm drept imorale, însă la
origine ele sunt adaptări evolutive.
Agresivitatea a prefigurat însăşi istoria societăţii umane. În
cadrul îndelungatei perioade de evoluţie a speciei noastre, apoi în
procesul de expansiune geografică şi de construcţie tribală,
comportamentul agresiv a reprezentat un factor indispensabil pentru
asigurarea existenţei şi a perpetuării indivizilor, grupurilor, apoi a
popoarelor. Acest comportament a avut un rol adaptativ, în sensul că
a facilitat supravietuirea şi reproducerea acelor indivizi sau grupuri,
care au demonstrat o capacitate mai înaltă de combativitate şi a
aplicat agresiunea ca instrument de protecţie şi cucerire.
Agresivitatea sau comportamentul agresiv reprezintă o
instanţă profundă care permite individului să se afirme, să nu dea
înapoi în faţa dificultăţilor. Treptat însă termenul de agresivitate
dobândeşte un nou înţeles, acela de ,,comportament distructiv şi
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violent, orientat spre persoane, obiecte sau spre sine" [2] şi vine ca
raspuns la o provocare legată de mediul social, de o frustrare. În
acest sens, cei de la Yale University susţin că atunci când atingerea
unui scop este blocată, ia naştere frustrarea, aceasta devenind apoi
sursa de manifestare a agresivităţii. Astfel, agresivitatea poate fi o
consecinţă a frustrării şi orice frustrare antrenează o formă de
agresivitate, intensitatea răspunsului agresiv fiind proporţională cu
cea a frustrării [3].
Un alt punct de vedere este acela că agresivitatea este un
comportament social învăţat. A aparut astfel teoria învăţării sociale a
agresivităţii care susţine că un comportament agresiv se învată prin
mai multe modalitati: direct, deci prin învăţare directă (prin
recompensarea sau pedepsirea unor comportamente) şi indirect, prin
observarea şi imitarea unor modele de conduită ale altora (mai ales
ale adulţilor) [1].
Se consideră că modelele de conduită agresivă se întâlnesc
cel mai des în următoarele medii: în familie (copiii violenţi provin
din familiile în care cei doi părinţi au fost crescuţi tot cu pedepse
fizice); în mediul social (în acele comunităţi în care modelele de
conduită agresivă sunt acceptate, chiar admirate: agresivitatea se
transmite uşor şi generaţiilor următoare); în mass-media (în special
televiziunea oferă zilnic modele de conduită agresivă, fizică sau
verbală).
Referindu-ne la mediul educaţional şi la faptul că aceste
tipare comportamentale pot fi învăţate şi sunt potenţate genetic,
putem afirma că există o corelaţie strânsă între prezenţa agresivităţii
şi trăsăturile de personalitate ale individului. Banciu şi Rădulescu
(1985) menţionează legatura strânsă dintre comportamentele agresive
şi trăsăturile de ordin egocentric, diminuarea sentimentului de
responsabilitate şi culpabilitate, instabilitate emoțională, slăbirea
mecanismelor voluntare de autocontrol şi bineînţeles o stimă de sine
dezechilibrată. Cercetătorii consideră că persoanele care au tendinţe
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agresive au, în general, o stimă de sine scăzută, nu au încredere în
propriile forţe şi capacităţi; dar, în acelaşi timp, şi o stimă de sine
exacerbată poate duce la apariţia comportamentelor agresive [5].
O altă teorie demnă de menţionat este cea legată de stima de
sine. Mulţi cercetători au stabilit o legătură evidentă între nivelul
stimei de sine şi tendinţele agresive, în sensul că, cu cât stima de sine
este mai scăzută, cu atât există dubii asupra valorii şi acceptării
sociale, individul încearcă să evite eşecul, având, astfel,
comportamente agresive [6].
Lawrence (1996) considera că eul reuneşte trei aspecte: eul
real, eul ideal şi stima de sine. În acest context, stima de sine
reprezintă ,,evaluarea personală a diferenţelor dintre eul real şi cel
ideal”, constituind dimesiunea afectivă a acestuia. Termenul stimă de
sine include elemente afective, cognitive şi comportamentale [7 ]
Conceptul stimă de sine este corelat cu sentimentul de
competenţă şi conştientizare a propriei valori. Existenţa stimei de
sine presupune satisfacerea a două mari trebuinţe: sentimentul de a fi
iubit sau accesibilitatea socială, mai precis situaţia de a ne simţi
apreciaţi, simpatizaţi, doriţi, populari; sentimentul de a fi competent
sau capacitatea de a acţiona eficient, mai precis, situaţia de a fi
performant, înzestrat, abil, capabil de a rezolva problemele şi de a
depăşi constructiv şi autentic provocările vieţii.
Există în literatura de specialitate multe cercetări care au
drept ipoteză evidenţierea gradului de asociere dintre stima de sine şi
agresivitate [4]. Astfel, comportamentul agresiv al unei persoane este
pus în legâtură cu modul în care aceasta se autovalorizează, cu
imaginea de sine pe care fiecare şi-o construieşte despre sine însuşi.
Fiecare persoană, indiferent de vârstă, educaţie, statut social, are
nevoie de semne de recunoaştere şi de o anumită doză de contacte în
mediul social. Cei cu o stimă de sine scăzută nu pot trai fără aceste
semne, iar pentru a evita situaţiile de indiferenţă se preocupă
continuu de obţinerea contactelor sociale. În situaţia în care nu li se
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oferă sau nu pot obţine contacte pozitive cu celelalte persoane din
anturaj, prin intermediul cărora să obţină recunoaşterea de care au
cea mai mare nevoie, vor acţiona pentru a obţine, cel puţin, contacte
negative prin comportamente agresive (ridică tonul, creează zgomot,
manifestă nonconformism etc).
Așadar, se poate presupune că, prin atitudine agresivă,
individul caută cu disperare uneori orice formă de contact social, fie
el pozitiv sau negativ, încercând cu orice preţ să atragă atenţia. În
această interesantă şi complexă situaţie, satisfacerea sentimentelor de
a fi iubit şi de a fi competent îi dă posibilitate individului cu o stimă
de sine constant înaltă să caute şi să obţină, de cele mai multe ori,
contacte pozitive, manifestate prin semne de recunoaştere şi,
dimpotrivă, cel cu stimă de sine constant scăzută, ale cărui
sentimente de a fi iubit şi de a fi competent sunt nesigure, precare, va
urmări pur şi simplu să evite indiferenţa căutând agresiv chiar şi
contactele negative.
Pentru un management bun al agresivităţii, cu siguranţă
trebuie luate în calcul aceste corelaţii dintre agresivitate şi nivelul
stimei de sine. Prin căutarea şi dezvoltarea de comportamente
alternative la comportamentul agresiv, eludăm modul de funcţionare
cu ajutorul răspunsurilor automate (învăţate de-a lungul timpului): la
un anume stimul, noi reacţionam automat, într-un anume fel
(traversăm pe partea cealaltă atunci când din faţă se apropie o
persoană neplăcută) sau am putea conştientiza nivelul stimei de sine
căpătând astfel mai mult autocontrol. O persoană care îsi ţine sub
control emoţiile şi, mai ales, reacţiile cauzate de acestea prezintă o
probabilitate crescută de nonimplicare în eventualele comportamente
agresive şi, automat, de evitare a consecinţelor, de obicei neplăcute,
ale unor astfel de situaţii. Dincolo de asta, autocontrolul, ca o
îmbunătăţire adusă modului de funcţionare personal, poate aduce
beneficii pe foarte multe paliere ale vieţii.
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ROLUL TEXTULUI LITERAR ÎN FORMAREA
CONCEPTELOR DE TEORIE LITERARĂ LA ELEVII DIN
CLASELE PRIMARE
Tatiana PETCU, masterandă
Abstract
Teachers in the field of primary education must build
competencies and skills to use artistic means of communication, to
sow the seeds of love for beauty in children’s souls, and other skills to
be acquired by pupils in primary school. Referring to elements of
literary theory and, specifically, the artistic means, it should be noted
that some pupils in primary school are doing well in the composition
of sentences, using artistic expression, but most of them do not use in
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communication, but through much work and dedication, the teacher
can achieve good results.
The primary school children are endowed with imagination,
sensitivity, which are the psychological basis for the formation of
artistic receptivity.The child is impressed by the beautiful pictures of
those aspects of the word that produce different colors and shades in
his mind.
Disciplina Limba şi literatura română în clasa a IV-a are
drept scop educația literar-artistică a elevilor, cultivarea
sentimentelor, formarea competenței de manifestare a interesului și a
performanțelor pentru lectură.
Studiul limbii şi literaturii române propune dezvoltarea
competenţelor de comunicare orală şi scrisă ale elevilor, precum şi
familiarizarea acestora, în baza textelor literare şi nonliterare, cu
conceptele de teorie literară.
Elevii trebuie să cunoască noțiunile de teorie literară, fără de
care este imposibilă interpretarea textului artistic. Referindu-se la
această problemă, Silvia Nuța susține că diversitatea textelor literare
„impune o abordare metodică diferită, adecvată, în funcție de genul
literar, specia, modul de expunere, dominanta tematică a
conținutului” [1, p. 127].
Studierea limbii şi literaturii române în general are drept scop
formarea progresivă a tânărului cu o cultură comunicaţională şi
literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice
şi să interacţioneze cu semenii, să se integreze în contextul viitorului
parcurs şcolar, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile
proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete în viaţa cotidiană,
să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare,
să devină sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.
Curriculumul școlar prevede în cadrul disciplinei Limba și
literatura română dezvoltarea paradigmei comunicativ-funcționale,
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care presupune dezvoltarea competențelor specifice de comunicare,
lectură și scriere.
Problema textului capătă o nouă orientare când în analiza
textului sunt atestate două tendinţe de bază. Prima vizează cercetarea
şi receptarea textului în baza caracteristicilor formale, care
diferenţiază limbajul dat. A doua orientare este relevantă în aspect
educaţional, deoarece presupune analiza noţională a oricărui text ca
structură materială (forma textului) şi structura ideală (mesajul, ideile
integrate în text). Însă cel mai important aspect ţine de decuparea
componentei paradigmatice a textului, care determină interesul
cititorului faţă de text, față de particularităţile de înţelegere a lui şi
care permite valorificarea textului în practica educaţională.
Referindu-se la termenul de text literar, C. Crăciun
menţionează: „termenul literar trebuie pus în legătură cu cuvântul
literatură” [2, p. 85].
Textul, prin intermediul limbajului, se află şi în centrul
procesului de comunicare Din acest punct de vedere, textul este un
ansamblu de semne unitar şi coerent ca sens şi se constituie ca
ocurenţă comunicativă. [3, p.15]
În cadrul de structură a textului se pot circumscrie câteva
puncte centrale. Este vorba, în primul rând, de coeziunea textului,
care desemnează modalităţile specifice verbale ce guvernează
relaţiile dintre sintagme şi menţin identitatea referenţei; în al doilea
rând, este vorba de coerenţa textului, care presupune configurarea
conceptelor gramaticale ce organizează universul textual.
Învăţătorul claselor primare trebuie să fie preocupat nu numai
de textul în sine, de acele competenţe ce se formează prin texte, dar
şi de puterea lui de „iradiere”. Analiza textului în procesul
educaţional se întemeiază, în mare măsură, pe examinarea acelor
acţiuni ce sunt specifice unui sau altui tip de texte, în baza schemelor
comunicative.
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Prin urmare, textul, fiind o unitate comunicativă, are funcţia
de coordonare a acţiunilor, adică o funcție pragmatică, importantă în
valorificarea atribuţiilor formative ale textului în procesul
educaţional. Interpretarea textului de către elevii din clasa a IV-a are
scopul de a întemeia ceea ce sugerează acest text. Activitatea de
lectură în educaţia literar-artistică a elevilor din clasa a IV-a, în baza
disciplinei limba şi literatura română, este o treaptă superioară citirii,
care implică competenţa de înţelegere, o interacţiune a elevului din
clasa a IV-a cu textul literar prin implicarea competenţei lui
cognitive. În vederea decodării sensului comunicativ al textului, este
utilă acţiunea de argumentare în diverse aspecte.
Textul literar comunică întotdeauna o experienţă sau un nou
mod de a înţelege cotidianul, sau dă o expresie unei trăiri a noastre,
pentru care ne lipsesc cuvinte, lărgeşte conştiinţa noastră sau ne
rafinează sensibilitatea. Prin operă, receptorul descoperă în sine
spaţii noi, noi atitudini existente.
Învăţătorul claselor primare, în cadrul orelor de limba şi
literatura română, implică posibilitatea elevilor de a opera în mod
independent asupra unui text literar, de a identifica unele concepte de
teorie literară, de a descifra mesajul şi de a-și forma o atitudine faţă
de el. Scopul unui text literar este acela de a prezenta imaginea unei
lumi posibile şi de a transmite idei şi sentimente. De aceea, când
explorăm un text literar la lecţiile de limba română în ciclul primar,
trebuie să antrenăm elevii în sesizarea sentimentelor descrise, în
exprimarea atitudinii lor afective faţă de textul receptat.
Privit ca un sistem alcătuit din mai multe straturi, textul
literar a constituit obiectul cercetării multor teoreticieni ai literaturii
(R. Wellek şi A. Warren, S. Alexandrescu, I. Rotaru, N. Eftenie).
Este un produs finit, are un început şi un sfârşit, formează o entitate
autonomă şi este dotat cu o organizare internă bine definită. El este
privit ca un sistem ce se raportează la diverse subsisteme ce compun
o unitate, ca expresie a realului concretizat în semne estetice.
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Structura textului literar se realizează prin unitatea
conţinutului şi formei, ceea ce presupune integrarea elementelor
constitutive într-un tot unitar, coerent, înţeles ca sistem al relaţiilor
dintre părţi, depăşind, într-o sinteză superioară, simpla însumare a
componentelor. Ceea ce dă valoare textului literar este expresia
artistică, unică şi irepetabilă, modul cum îşi organizează autorul
discursul său. Textul literar îndeplineşte o serie de funcţii, printre
care cele mai importante sunt: funcţia comunicativă, funcţia
referenţială, funcţia informativă, funcţia motivaţională, funcţia
formativă, funcţia estetică, funcţia expresivă. Textul literar constituie
structura sau baza materială a valorii artistice, de aceea el este o
modalitate de formare estetică a elevului, de cultivare a orizontului
intelectual şi cultural al lui.
Textul literar este un factor de informare şi de modelare a
comunicării aflate sub semnul valorii şi un model de exprimare la
care tindem să ajungă elevii. În alegerea textelor literare, care se
propun elevilor, trebuie să se ţină seama de anumite criterii de
selectare, cum ar fi: accesibilitatea în raport cu nivelul de dezvoltare
intelectuală şi de cultură generală al elevilor, atractivitatea, valoarea,
volumul textului etc.
Textele cele mai numeroase şi mai accesibile pentru elevii din
ciclul primar aparţin genului epic. Fără a recurge la vreo definiţie,
fără a face apel la concepte gramaticale și de teorie literară, care să
fie comunicate elevilor, după o primă lectură (care poate fi repetată
până la însuşirea sumară a conţinutului), se stabileşte că în textul
respectiv se povesteşte ceva (o întâmplare, o acţiune).
Astfel, se poate menționa, de la început, că e vorba de un text
în care se povesteşte ceva, în care apar personaje ce participă la niște
întâmplări, în care apar diverse noțiuni de teorie literară, pe care
elevii din clasele primare trebuie să le identifice, să le compare, prin
diverse operații ale gândirii. În aceste texte, autorul redă faptele
săvârşite de personaje.
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Manualele de limba și literatura română şi, în general, cărţile
de lectură ale elevilor oferă asemenea texte închegate, în care însăşi
organizarea lor interioară poate deveni un instrument de lucru,
utilizat în vederea înţelegerii mesajului operei literare, a analizei
diverselor noțiuni de teorie literară accesibile.
Analiza corectă a acestor concepte de teorie literară în baza
textului literar presupune cunoaşterea de către învăţător căilor de
predare accesibilă a acestor noțiuni în clasele primare.
Școlarii mici sunt capabili să înţeleagă şi să guste o creaţie de
un nivel artistic elevat. Accesibilitatea unui text literar care li se
propune elevilor pentru identificarea unor noțiuni de teorie literară,
cum ar fi, de exemplu, genurile literare, personajele literare,
mijloacele artistice, îi ajută pe elevi să le înțeleagă și să le însușească
mai ușor.
Valorificarea metodologică a textului literar vizează utilizarea
diverselor metode şi tehnici de explorare a acestora şi este o
modalitate de facilitare a procesului de învăţare a conceptelor de
teorie literară, prin activizarea optimă a elevilor. Textul literar
contribuie la cultivarea unor atribute esenţiale ale dezvoltării umane,
într-o ierarhie, care apelează la gândire, limbaj, emoţii, sentimente,
imaginaţie, interese. El răspunde necesităţilor literare, culturale,
intelectuale şi estetice. Utilizarea lui servește drept bază pentru
predarea-învăţarea-evaluarea diverselor noțiuni de teorie literară în
cadrul disciplinei limba și literatura română în clasele primare.
La lecţiile de limba şi literatura română, în scopul
familiarizării elevilor cu noțiunile de teorie literară, învăţătorul,
trebuie să orienteze elevii nu atât spre însuşirea unui număr cât mai
mare de noțiuni dintr-un text literar, ci spre dezvoltarea capacităţilor
de înţelegere a conţinutului textului, de identificare și de însușire a
noțiunilor de teorie literară respective, ajutându-i să trăiască emoţiile
provocate de comportamentul personajelor, să explice motivele
faptelor săvârşite.
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DEZVOLTAREA SFEREI EMOȚIONAL-VOLITIVE
LA COPIII CU DIZABILITATE MINTALĂ
Rodica MORARU, doctorandă
Abstract
In this article I presented a theoretical approach in terms of
developing affection for children with mental disability. Emotional
and educational deficiencies can cause irreversible delays in the
overall development of the child. Individualized approach and
successful integration of children with mental disabilities is a highly
topical theme that reflects a pretty important.
Cuvinte-cheie: afectivitate, emoție, dizabilitate mintală,
procese afective, rigiditate afectivă, labilitate afectivă
Procesele psihice care reflectă relațiile dintre subiect și obiect
sub formă de trăiri, atitudini poartă denumirea de procese afective.
Componentă esențiala a sistemului psihic uman, ca și cogniția și
motivația, cu care interrelaționează, afectivitatea „este fenomenul de
rezonanță a lumii în subiect și care se produce în măsura și pe măsura
dispozitivelor rezonante ale subiectului și este, totodată, vibrația
expresivă a subiectului social în lumea sa" [6].
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Afectivitatea a fost, până nu demult, un capitol adiacent al
studiului psihologic, fără a se vedea importanţa majoră pe care o are
pentru înţelegerea dezvoltării fiinţei umane; nimic în activitatea
omului nu se poate realiza fără emoţie.
Stările afective sunt trăiri care exprimă gradul de concordanţă
sau neconcordanţă dintre un obiect sau o situaţie şi tendinţele
individului.
Afectivitatea, în ansamblul ei, are o funcţie adaptativă și o
funcție reglatoare, de cunoaștere interpersonală, însă funcția ei
esențială, în raport cu viața psihică, este cea de susținere și potențare
energetică.
O emoţie, chiar lipsită de intensitate, schiţează imediat un
început de acţiune, înainte ca o deliberare conştientă să înceapă.
Carenţele afective şi educaţionale din frageda copilărie pot determina
întârzieri ireversibile în dezvoltarea generală a copilului.
Modificarea raportului dintre procesele afective şi cele
intelectuale, în cursul dezvoltării, constituie un fapt fundamental şi
decisiv în întreaga istorie a intelectului şi emoţiei la copil. În trecut,
în educarea și instruirea copiilor întârziați mintal, atenția era
orientată, cu precădere, asupra metodelor de asigurare a înțelegerii și
asimilării cunoștințelor. Astăzi, devine tot mai evident faptul că nu se
pot neglija nici alți factori, frecvent asociați cu dizabilitatea
intelectuală: în primul rând, tulburările sferei emotional-volitive.
Organizarea corectă a învățământului presupune asigurarea condiților
propice lichidării tulburărilor afective, lichidări făra de care succesul
în munca educativ-instructivă este incompletă.
Pentru persoanele cu dizabilitate mintală este specific ca
afectivitatea să preceadă modificările caracteristice organizării
personalităţii acestora. Ea este modificată prin:
 Organizarea deficitară generală a structurilor şi funcţiilor
neuropsihice;
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 autonomia marcantă a structurilor psihice, cu predominarea
structurilor energetice;
 dezorganizarea şi dereglarea mecanismului neuroendocrin;
 slaba corticalizare care împiedică diferenţierea comportamentului
emoţional.
În acest sens, C. Păunescu consideră că toate aceste dereglări
au consecinţe de modificare structurală şi funcţională a afectivităţii,
dar nu împiedică total manifestarea acesteia, din contra, oricât ar
părea de paradoxal, dezordinea din organizarea personalităţii
deficientului mintal creează formule foarte diferite ale
comportamentului afectiv, cu un grad mult mai mare de probabilitate
decât în cazul copiilor normali. Afectivitatea deficientului mintal este
legată de procesul de motivaţie existenţială. Una dintre
caracteristicile de bază care definesc formula afectivităţii
deficientului mintal este starea conflictuală [3].
Diferenţe semnificative între cele două categorii de copii
(normali și cu dizabilitate intelectuală) apar sub următoarele aspecte:
depresie, ostilitate faţă de adulţi, tensiune emotivă; acestea sunt mai
frecvente la deficienţii mintal decât la copiii normali.
Instabilitatea afectivă reprezintă o altă particularitate prezentă
la copiii cu deficienţă mintală. Ea face ca un copil de vârstă şcolară
să aibă adeseori manifestări proprii preşcolarilor, sub aspectul
emoţiilor şi sentimentelor. Aceşti copii sunt capabili să lucreze
eficient numai dacă profesorul le oferă un permanent feedback
pozitiv, încurajându-i şi aprobându-i permanent.
Manifestările emotive ale deficienţilor mintal sunt adeseori
exagerat de puternice în raport cu cauza care le-a produs. Aceasta se
explică printr-o lipsă de diferenţiere a situaţiei prezente, de o altă
situaţie, adeseori necunoscută observatorului, în legătură cu care
copilul a avut o experienţă neplăcută. Emoţia de mânie ia proporţiile
unei crize de furie, însoţite de reacţii agresive faţă de cei din jur,
distrugerea obiectelor sau agresivitate. Veselia se poate transforma în
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crize de râs nestăpânit. Lipsa de reţinere se constată și în
manifestările lor de simpatie.
Prin caracterul lor exploziv şi haotic, emoţiile au adeseori un
efect dezorganizator asupra activităţii copiilor cu deficienţă mintală.
În plus, capacitatea redusă de a controla expresiile emoţionale
complică relaţiile acestor copii cu cei din jur. Când trebuinţele sunt
satisfăcute şi controlate de subiect, chiar şi parţial, relaţiile ce se
stabilesc cu cei din jur devin mai stimulative, iar trăirile
motivaţionale şi emoţionale contribuie la formarea armoniei
personale.
Cele mai frecvente tulburări ale dinamicii dispoziţionale sunt:
a) Rigiditatea afectivă, caracterizată printr-o motivaţie foarte redusă
în raport cu solicitările şcolare;
b) Labilitatea afectivă, manifestată prin schimbări bruşte ale stărilor
emoționale: trecerea bruscă de la o stare de bună dispoziţie la o stare
de proastă dispoziţie, chiar prin explozii afective, în cazul deficienţei
mintale accentuate;
c) Tulburări ale sentimentelor: sentimentul de inferioritate care
devine complex de inferioritate, ca urmare a unor atitudini educative
extreme: hiperprotecţionismul şi neglijarea, indiferenţă. De aici
decurg anumite acte de indisciplină prin care copilul caută satisfacţie,
încercând să se facă remarcat;
d) Tulburări ale dispoziţiei, caracterizate fie printr-o diminuare a
tonusului afectiv, prin reacţii comportamentale sărace, expresivitate
mimică redusă (indiferenţă, apatie), fie printr-o creştere şi o
intensificare a tonusului afectiv, cu dispoziţii exagerate, instabilitate
motorie, hiperactivitate vegetativă etc.
Ca urmare a unei motivaţii superficiale, capacitatea de
autocontrol voluntar este redusă. Copiii cu dizabilitate mintală nu
reuşesc să se detaşeze de factorii perturbatori şi să îşi propună
scopuri, nu ştiu să ia hotărâri şi nu-şi finalizează activitatea, nu-şi
propun un plan de acţiune şi nu ştiu să revină asupra lui, dacă s-a
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dovedit a fi ineficient. Motivaţia lor este extrinsecă şi imediată, iar
capacitatea de efort voluntar, conştient este foarte scăzută.
Rezumând simptomatologia comportamentului afectiv al
copiilor cu dizabilitate intelectuală (pe baza lucrărilor lui J. De
Ajuriaguerra, H. Ey, M. Lemay, C. Păunescu), identificăm
următoarele trăsături specifice: imaturitate afectivă, organizare
întârziată a formelor de comportament afectiv intern, infantilism
afectiv, insuficiență a controlului emoțional, carențe relaționalafective.
La copiii cu dizabilități intelectuale manifestările emoționale
deseori sunt exagerate în raport cu cauza care le-a produs: frică
nejustificată, crize de râs, crize de furie, reacții agresive produse de
motive minore. După A. Buseman (1969), deficienților mintal le-ar fi
proprie marea risipa de energie în activități neduse la bun sfârșit și
lipsa de eficiență finală. În teoria cu privire la dinamica afectivă,
Kurt Lewin evidențiază primitivitatea și infantilismul, ca trăsături ale
afectivității la deficienții mintali, trăsături pe care le punem în
legătură cu mobilitatea redusă și concretismul gândirii, precum și cu
lipsa de imaginație și absența fanteziei.
C. Paunescu (1976) susține că activitatea intelectului acestor
persoane este, în mare măsură, influențată de stările emoționale,
deoarece ,,orice stimulare a creierului, care tinde să producă o
modificare la nivel de cunoaștere intelectuală, produce simultan o
reacție emoțională cu diverse intensități, activizarea scoarței
cerebrale fiind o consecință a valorii emoționale a informației” [4],
ajungând să determine o creștere a capacității de receptare și
prelucrare a noilor informații. Pe de altă parte, o bună cunoaștere a
unui obiect la care se raportează subiectul, implică o evaluare corectă
a acestuia și va determina apariția unor emoții specifice, exprimate
prin comportamente de apropiere sau îndepărtare, în timp ce o
cunoaștere confuză, incertă asupra obiectului va determina emoții
nespecifice, neliniște, agitație, tensiune.
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M. Rosca (5, p. 204) arată că ,,având o gândire inertă, cei cu
dizabilitate intelectuală nu se pot adapta prompt la cerințele
mediului, ceea ce le creează o stare de tensiune, de nesiguranță.
Creativitatea redusă a gândirii îi împiedică, adeseori, să găsească
modalități de satisfacere a trebuințelor și impulsurilor, conforme cu
regulile de conduită. În plus, deficienții mintal reușesc în mai mică
măsură decât normalii de aceeași vârstă să-și aprecieze trăirile și
manifestările emotive”.
V. Pavelcu (1980, pag. 168) susține că, așa cum există
oligofrenie intelectuală, există și ,,oligofrenie afectivă”. Este folosit
în literatura de specialitate și termenul de arierație afectivă, ca fixare
la un stadiu anterior de evoluție, în care se manifestă o centrare
pronunțată față de imaginea parentală, nevoia permanentă de
protecție, lipsa autonomiei personale, evoluția afectivă incompletă.
Procesele afective sunt prezente în întreaga viață psihică a
individului, de la subconștient și inconștient, până la conștiința
superioară, interacționând cu toate celelalte procese psihice și laturi
ale personalității. Se manifestă, astfel, o complexă interacțiune între
latura intelectuală și cea afectivă, ele impulsionându-se și reglânduse reciproc. În comparație cu persoanele normale, la deficienții
mintal, această interacțiune este puteric bulversată, trăirile afective
scăpând, adesea, de sub controlul inteligenței, iar activitatea
cognitivă fiind insuficient stimulată afectiv.
Educarea tuturor aspectelor personalității este o sarcină de
bază a școlii actuale. În general, elevii cu dizabilități mintale au
nevoie de multă atenție și căldură sufletească din partea educatorilor,
mai ales ținând seama de faptul că mulți dintre ei au în familie un
climat nefavorabil sub acest aspect. Pentru ca activitatea școlară să se
desfășoare în condiții optime, elevii trebuie să aibă sentimentul
securității, sentimentul încrederii în propriile forțe. Când tensiunea
afectivă devine deosebit de puternică, este utilă descărcarea ei prin
activități motrice. În general, munca însoțită de succes, executată cu
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conștiința valorii sale sociale, este cea mai bună cale pentru a obține
o stabilizare a stării afective a copiilor cu dizabilitate mintală.
După cum arată și M. Rosca „integrarea deficientului mintal
într-un colectiv de muncă depinde nu numai de particularitățile sale
psihice sau de nivelul de pregătire, ci și de particularitățile
colectivului în care intră, de atitudinea de înțelegere, ajutor și
cooperare pe care o au normalii față de el” [1].
Abordarea individualizată și integrarea cu succes a copiilor
cu dizabilități mintale este o temă de mare actualitate, care reflectă o
problemă destul de importantă. Luarea în considerare a trăsăturilor
specifice ale dizabilităților mintale și a particularităților individuale
ale afectivității acestora va permite o mai bună relaționare și o
eficiență crescută a activității instructiv-educative și de socializare a
acestor copii.
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EQ ȘI CALITATEA MUNCII ÎN CARIERĂ
Victoria ROTARI, doctorandă
Abstract
The people spend about one third of our life at work,
working. The people emotions and judgments create their reflection
about the world around them. The researchers showed that the
components of emotional intelligence are closely linked with others
aspects as leadership, social skills, empathy, motivation, selfregulation.
Cuvinte-cheie: emoție, inteligență socială, inteligență
interpesonală, inteligență intrapersonală, inteligență emoțională,
comportament helping, motivație
Se știe că o treime din viața noastră, dacă nu chiar mai mult, o
petrecem la serviciu, muncind. Să ai satisfacție din ceea ce faci
înseamnă să fii fericit. Succesul este perceput de oameni în mod
diferit. El poate să însemne o carieră de succes sau foarte mulți bani,
sau o familie fericită. Fiecare om are propria lui definiţie a
succesului. Comportamentul uman este influențat de emoții:
majoritatea dintre noi acționează sub impulsul acestora și abia când
lucrurile evoluează altfel de cum am fi dorit, începem să ne întrebăm
ce scop am urmărit. Mintea emoțională operează mult mai rapid
decât cea rațională, omul aruncându-se în acțune fără a sta să
cântărească măcar o clipă ce face. Atunci când se instalează o
oarecare satre de agitație, ne trezim că gândim: „Oare de ce am făcut
asta?” – semn că mintea rațională este trează în momentul acela, dar
nu a fost la fel de promptă ca mintea emoțională [1, p. 349].
D. Goleman afirmă că emoția se referă la un sentiment și la
gândurile pe care acesta le antrenează, la stări psihologice și
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biologice și la măsura în care suntem înclinați să acționăm [1, p.
345].
Emoțiile constituie evaluări sau judecăți pe care le facem
asupra lucrurilor. Prin emoții judecăm lumea, ca fiind plăcută sau
neplăcută, bună sau rea, luând ca reper un sistem de valori. Emoțiile
se definesc după dimensiuni specific umane, sociale, culturale și, din
această perspectivă, ele nu se opun rațiunii [2, p.135-136]. Emoțiile
sunt importante, deoarece asigură supraviețuirea, luarea deciziilor,
stabilirea limitelor, comunicarea, unitatea [2, p.137-138].
E. Thorndike definea inteligența socială ca fiind capacitatea
de a înțelege și de acționa inteligent în cadrul relațiilor interumane.
H. Gardner (1993), în teoria sa privind inteligențele multiple, rezervă
un loc important acelor forme de inteligență care permit omului o
adaptare superioară la mediul social mai apropiat sau mai îndepărtat
lui. Astfel, el a introdus termenii de inteligență interpersonală și
intrapersonală.
Inteligența interpersonală se referă la abilitatea de a-i înțelege
pe ceilalți, de a cunoaște ceea ce-i motivează pe oameni, cum
muncesc, cum să cooperezi mai bine cu ei. De aceea, conchide
Gardner, cei mai buni profesori, politicieni, lideri spirituali dispun în
cel mai înalt grad de această formă a inteligenței.
Inteligența intrapersonală constă în abilitatea de întoarcere
spre sine, spre interiorul propriei persoane. Ne reprezintă abilitatea
de a ne forma cu acuratețe un model vertical riguros al sinelui și de a
folosi acest model pentru a acționa adecvat în viață [2, p.139].
Conform cercetărilor realizate, această abilitate, care asigură
succesul în viața de zi cu zi, este, pe de o parte, desprinsă de
inteligența teoretică (IQ), dar, în același timp, reprezintă un fel de
sensibilitate specifică față de activitatea practică și relațiile
interumane. Prin urmare, a apărut o nouă formă de inteligență – cea
emoțională.
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Inteligența emoțională este capacitatea personală de
identificare și gestionare eficientă a propriilor emoţii în raport cu
scopurile personale [3, p. 43].
Profilul psihologic al persoanelor cu un nivel ridicat al
inteligenței emoționale (EQ) sunt persoane pline de viață, fac ușor
cunoștință cu persoanele noi, gândesc pozitiv, sunt sociabile, se simt
bine în propria piele, se adaptează ușor la stres, își exprimă adecvat
sentimentele. Una dintre dimensiunile semnificative ale inteligenței
emoţionale o constituie empatia.
Empatia este intuirea a ceea ce se petrece în celălalt, fără a
uita că ești tu însuți, căci în acest caz ar fi vorba de identificare.
Acest termen este atestat și la Freud (1905): „Noi ținem cont de
starea psihică a pacientului, ne transpunem în această stare și ne
străduim să înțelegem, comparând cu starea lui, starea proprie” [4,
p. 41]. Este lesne de știut că față de o persoană care-ți este simpatică
poți fi mai empatic decât față de o persoană care-ți este antipatică.
Dar nu întotdeauna această relație se manifestă linear. Sunt cazuri
când poți fi empatic și față de persoane antipatice, iar atunci când
conduita empatică se ridică la valoarea unui comportament exersat
(în diferite profesii), dependența acestuia de gradul de simpatie sau
antipatie față de partener ar putea deveni o frână în activitatea
specialistului [5, p. 25]. Actorul dramatic va intra în pielea
personajului său, oricât de antipatic îi este acesta, iar un psiholog va
trebui să fie la fel de empatic și să se transpună în psihologia
clientului, indiferent dacă că acesta îi este simpatic sau nu, pentru că
obiectivul urmărit în cazurile menţionate nu vizează o simplă relație,
ci, îndeosebi, acțiunea: în primul caz, de a crea un personaj scenic
autentic, în al doilea caz, de a exercita o activitate instructiveducativă eficientă.
Desigur, valența benefică a empatiei, ca o condiție de transpunere
în psihologia altuia pentru a-i surprinde nuanțele subiectivității,
deține ponderea principală în analiza acestui fenomen psihic.
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Cercetările au evidențiat experimental funcționalitatea empatiei și
cunoașterea interpersonală în realizarea performanțelor în diferite
categorii profesionale, ca și accentuarea unor atitudini prosociale [5,
p. 4].
Este deja un fapt cunoscut că, prin transpunerea psihologică în
sistemul de referință al altora, se realizează un act de cunoaștere
empirică a partenerului utilizat cu sau făra știrea persoanei în relație
interpersonală, dar și ca adjuvant științific în poziția psihologului și a
psihoterapeutului în complexul metodologic efectuat în abordarea
cercetării psihicului uman.
Prin intermediul cunoașterii empatice, este posibilă o
înțelegere mai profundă a comportamentului celuilalt, în același
timp, o fixare a reacției acestuia, în toate prilejuirile de ameliorare a
relațiilor interpersonale, și a strategiilor unei bune comunicări și a
unui comportament anticipat profitabil.
Cercetările întreprinse asupra actorilor dramatici, a
colaboratorilor, a scriitorilor, a liderilor, a cadrelor didactice au
dezvăluit valențele aptitudinale ale empatiei ca un comportament fără
de care nu pot obține rezultate în mediul de exercitare a unei astfel de
profesii [7, p. 5].
Empatia este, cu siguranță, calitatea care ne ajută să avansăm
în carieră, să obținem performanță, să ne dezvoltăm personalitatea, să
tindem către perfecțiune.
Noile direcții în care este abordată empatia ne prilejuiește idei
cu privire la accentuarea unor atitudini estetice în relație cu alții, sunt
atitudini altruiste și de comportament helping (de ajutorare), atât de
necesare în stabilirea unor trăsături de personalitate. Lauren Wispe
ne atrage atenția că folosirea arbitrară a conceptului de empatie
ignoră posibilitatea înțelegerii faptului că acest fenomen nu
reprezintă întotdeauna o forță pozitivă în relațiile interpersonale.
Alte semnale, în aceeași ordine de idei, ne vin din partea
psihoterapeuților, care văd în procesul extrem de identificare cu
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bolnavul o imposibilitate de a-și exercita cu eficiență profesia. C.
Rogers, care vedea în empatie o cale liberă pentru obținerea
informației despre latura subiectivă a altora, fapt ce poate conduce la
înțelegerea pacientului și la o intervenție verbală de ajutor,
accentuează nevoia de a se proceda prudent când se înregistrează
lumea percepută de client. Iată de ce unele cercetări ne accentuează
necesitatea fixării unui echilibru între empatie și detaşare în
comportamentul medicului față de pacient.
În cele mai multe profesii care reclamă prezența fenomenului
empatic ca factor aptitudinal, excesul de empatie, alunecarea spre
polul identificării totale micșorează simțitor performanțele, fiind o
sursă de cunoaștere de tip antiproductiv.
În această ordine de idei, distincția dintre empatie, ca proces,
și starea de empatie, ca produs, relevată și de alți autori, trebuie luată
mereu în considerare [7, p .5].
În
contextul
social
actual,
motivația
reprezintă
responsabilitatea cea mai importantă a managerilor de orice fel
pentru a obține performanțele așteptate. Stimularea motivației
ramâne o artă care ține de măiestria și harul didactic ale unui
manager. Nivelul competenței profesorului, ca și gradul lui de
implicare în activitatea didactică și nu numai, entuziasmul, pasiunea
cu care își face meseria influențează profund dinamica motivațională
a elevilor săi [6, p. 3].
Managementul de succes în educație depinde și de relevarea
și respectarea unor cerințe de bază: prioritatea calității, motivarea și
participarea factorilor implicați, utilizarea rațională a timpulu pentru
managerul școlar. Inteligența emoțională, prin componentele sale
(autoconștientizarea, autocontrolul, motivația, empatia și abilitatea
socială), poate să transforme un manager în lider [6, p. 4].
Considerăm că succesul în carieră este condiționat de un set de
valori: pasiunea pentru domeniul ales, încrederea în forțele proprii, în
puterea de a face schimbări în viața noastră; continua dezvoltare a
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propriei persoane; iubirea, nevoia de a face mereu mai mult sunt
lucruri care conduc la mulțumire de sine, la fericire.
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PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII SFEREI
EMOȚIONAL-VOLITIVE
LA COPIII CU DEFICIENȚE DE AUZ
Nina RUSU, doctorandă
Abstract
This article is about developing emotional volitional sphere of
hearing impaired children at an early age until the age of
adolescence. Also are described the particularities of the emotionalvolitional sphere of hearing impaired children whose parents are
deaf and those with hearing parents.The dialogue between hearing
impaired children with their hearing parents or other hearing adult
is usually a difficult one,that’s why at the young age they have
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diffennt reactions when they are playing or when they realize
something. At the hearing impaired children and at their hearing
impaired parents, there are also determined different emotional or
analogical reactions that are also seen at the hearing children.
Cuvinte-cheie: Sfera emoțional-volitivă, comunicare verbală,
sistem de dezvoltare la vârsta fragedă (timpurie, adolescentă),
reacții psihogene, tulburări neurotice, comunicare emoțională
Importanța dezvoltării sferei emoțional-volitive în
surdopsihologie se efectuează reieșind din punctul de vedere al
savantului L. Vîgotski cu privire la existența legității dezvoltării
psihice în formarea copiilor dezvoltați în normă și a copiilor cu
anumite deficiențe și din ideile despre formarea sistemică a
psihicului copilului cu deficiențe de auz [4, p. 51].
Începînd cu secolul al XIX-lea, de problema dezvoltării sferei
emoțional-volitive la copii s-au ocupat diferiți specialiști din
domeniu. Cercetătorii atrag o atenție deosebită la neajunsurile
ontogenetice ale dezvoltării și la specificul care este în strânsă
legătură cu formarea comunicării verbale. E.Vinarskaia (1987)
descrie sistemul de dezvoltare psihică în perioada timpurie, în care
rolul principal îl joacă formele de cunoaștere a lumii înconjurătoare
și comunicarea emoțională. La copiii cu deficiențe de auz, sunt
dereglate căile de comunicare verbală [apud 4, p. 44].
La vârstă fragedă, acești copii manifestă simptome de
nervozitate înnăscută. La 2-4 ani ei pot avea reacții astenoneurotice și
dereglări de comportament provocate de factori psihogeni (greutăți în
comunicare din cauza deficienței de auz și a reținerii în dezvoltare).
Trecerea lor în grădinița de copii, la vârsta de 3-3,5 ani, este însoțită
de complicații ale reacțiilor psihogeno-neurotice, în legătură cu
schimbarea stereotipurilor de viață, care provoacă forme deviante de
comportament, apar reacții psihogene ale protestului activ și pasiv ca
răspuns la trecerea copilului la grădiniță.
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La vârsta preșcolară, conform datelor prezentate de E.
Isenina, I. Koroliova, P. Ianina (1984, 1999), mai des se întâlnește
simptomatica astenoneurotică, se fixează tulburări neurotice.
Somatogenii formează fonul astenic (mărirea extenuării, oboseala
excesivă, plictiseala, dereglarea atenției), apar formele evidențiate
slab, dereglări caracterologice: agresivitatea, isteria, încăpățânarea,
frica [3, p. 94, 115]. La această etapă, la vârsta timpurie, este
importantă reglarea voinței, consideră E. Isenina. Autoarea insistă pe
familiarizarea copilului cu regulile de comportare, pe stabilirea unor
relații constructive, la baza cărora se află noțiunea de spațiu personal
al altei persoane și empatia [3, p. 98].
Copilul ia în considerație reacția maturului (bunătatea,
dezaprobarea ș. a.), apare interesul pentru a contacta. Cu timpul,
contactele se stabilesc, dar până la doi ani se destramă, la acest
moment reacția copilului poate fi negativă. Acest comportament
poate fi corectat, pe parcurs, de către maturi și, treptat, se poate
ajunge la formarea autocontrolului [2, p. 38].
Copiii surzi, care au părinți surzi, se deosebesc printr-un nivel
mai înalt de maturizare socială, independență și responsabilitate. Este
important de menționat că rolul principal în formarea sferei
emoțional-volitive a copilului cu deficiențe de auz îi revine familiei –
fapt pe care îl recunosc în prezent pedagogii care se ocupă de
procesul corecțional și specialiștii-psihologi. Cuvântul bun, gestul,
lauda adresate copilului, protecția, securitatea, încrederea, în diferite
situații de stres, au un rol esențial în formarea emoțională a acestuia.
Astfel, apare necesitatea de ajutor corecțional-pedagogic acordat
familiei, la etapa postoperațională, pentru reabilitarea și formarea
comunicării verbale. Se vorbește tot mai mult despre rolul părinților
în integrarea copilului cu deficiențe de auz în societate. Activitatea
de cunoaștere la peșcolari are un colorit emoțional variat, de aceea
starea emotivă la copiii cu deficiențe de auz stimulează activitatea lor
de cunoaștere.
100

Specificul dezvoltării personalității preșcolarului cu
deficiențe de auz se definește, după părerea lui N. Morozov,
componentul emoțional al motivației emoțional, autoritar,
condiționat, motivul bunăstării, motivul emotional de cunoaștere,
care se manifestă în procesul de supunere la cerințele pedagogului [5,
p. 172]. Copilul cu deficiențe de auz solicită foarte des ajutorul
maturului, deoarece nu are formate independența și efortul volitiv.
Procesul activ de formare a simțurilor are loc în perioada preșcolară.
Acesta este un proces îndelungat, care se încheie, la unii deficienți de
auz, în clasele superioare.
Așa cum am menționat, etapa inițială de formare a simțurilor
are loc în perioada preșcolară, în condițiile activității bazate pe
jocuri cu subiect pe roluri, în rezultatul cărora la copil se formează
simțurile morale, normele de interacțiune cu oamenii. După cum
menționează G. Vîgotskaia, la copil se formează simțurile și
mijloacele de comunicare neverbală, eforturile volitive, emoțiile
volitive, în procesul jocurilor cu subiect pe roluri.
Cercetările efectuate de N. Morozova, cu privire la simțurile
de cunoaștere la preșcolarii cu deficiențe de auz, au demonstrat că
formarea simțurilor, cum ar fi: compătimirea, înțelegerea doleanțelor
și a emoțiilor semenilor, relația prietenoasă cu semenii cere anumite
implicări din partea maturilor.
La momentul debutului școlar al deficientului de auz, se
observă schimbări caracterologice: persistă hiperactivitatea,
întârzierea, o variată combinație de schimbări caracterologice. Pentru
prima dată se observă schimbări în caracterul lor la vârsta de 6-8 ani.
La vârsta școlară mică se observă reacții neurotice și nevroza, care
complică asimilarea conținuturilor curriculare, duc la apariția
reacțiilor de respingere, de comportament deviant.
M. Hvatțev și S. Șabalin (1961) menționează că, la copiii cu
deficiențe de auz, se observă uneori un comportament emoțional
neadecvat. Descriind specificul elevilor deficienți de auz ai școlii
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primare, de rând cu neajunsurile în dezvoltare, autorii menționează și
manifestarea la acești copii a emoțiilor pozitive ca buna dispoziție,
bunăvoința, o viață emoțională bogată. Despre acest aspect a scris și
N. Lagovski: „În majoritatea cazurilor, sunt persoane vesele. Doar
unii surdomuți, într-o măsură oarecare, recunosc starea lor tristă și
simt o nemulțumire” [apud 5, p. 230] .
O perioadă importantă în dezvoltarea emoțional-volitivă a
copiilor deficienți de auz începe la vârsta de 7-13 ani, când are loc
formarea intensivă a personalității lor. La această etapă, apare
pericolul apariției unor trăsături de caracter nefaste, cauzate de o
educație incorectă. Ca efecte ale educației familiale incorecte pot fi
considerate și elementele de hipertutelare în combinație cu educația
de tipul „idolul familiei”.
La vârsta de 12-15 ani (vârsta școlară medie), domină
dezechilibrul emoțional, starea de iritare, de supărare, indispoziția
periodică pe parcursul zilei, predispunerea la diferite situații de
conflict, ceea ce împiedică adaptarea socială a deficientului de auz.
Criza de vârstă, înregistrată la 12-14 ani, duce la apariția în caracterul
adolescentului a trăsăturilor negative de caracter: forme diferite de
comportament negativ, instabilitate emoțională și volitivă.
În clasele superioare, deficientul de auz înțelege mai bine
simțurile colegilor săi. Concepția despre prietenie și despre relațiile
prietenești la elevii surzi, hipoacuzici și auzitori are tangențe
(evidențiază binele, sunt gata de a ajuta la nevoie). Elevii hipoacuzici
au caracterizat mai puțin complet decât elevii auzitori calitățile
interioare ale colegilor lor, dar i-au depășit cu mult pe elevii surzi,
după conținutul descrierii.
Elevii din clasele superioare nu tind să comunice cu cei din
clasele primare, dar au o legătură mai strânsă cu semenii din clasă.
Se observă un confort social în relațiile elevilor din clasele
superioare; în clasele primare acest confort se datora învățătorilor de
la clasă.
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La începutul perioadei de adolescență, elevii devin mai
liniștiți, mai binevoitori față de membrii familiei, aceste relații pentru
ei devin de o importanță personală. La copiii surzi se evidențiază
nivelul mediu și mai jos de mediu de adaptare socioemoțională;
aceste rezultate sunt mai aprope de cele ale colegilor auzitori de
aceeași vârstă.
La copiii surzi, în procesul de dezvoltare psihologică sfera
emoțională se dezvoltă mai târziu. Astfel, elevilor de vârstă școlară
mică și mijlocie le este accesibilă înțelegerea stării emoționale a
personajului, dar se atestă unele complicații cu amprente asupra stării
emoționale și sentimentale, care devin cunoscute în clasele
gimnaziale și superioare.
Limbajul mimico-gestual influențează pozitiv nu numai la
înțelegerea stării emoționale a altor persoane, dar și la posibilitatea
descrierii propriilor stări emoționale.
Copiii surzi, care provin din familii de surzi, au recunoscut
mai bine emoția cu ajutorul gesturilor și al cuvintelor, în comparație
cu semenii lor din familii de auzitori. Această dependență s-a
înregistrat la copiii surzi de vârstă preșcolară, școlară mică și
mijlocie, iar în clasele superioare, rezultatele copiilor din toate
grupurile comparate erau asemănătoare.
Comunicarea copilului surd cu părinții auzitori sau cu alți
maturi auzitori deseori este dificilă, de aceea la vârsta preșcolară au
reacții emoționale reduse în timpul jocului sau la realizarea altor
sarcini. La copiii surzi cu părinți surzi se atestă reacții emoționale
diverse, analogice cu cele care se observă și la copiii auzitori.
La vârsta de 16-18 ani se observă o stabilitate a stării
emoționale. Elevii din clasele superioare deseori manifestă calități
volitive ale caracterului: scop bine determinat, independență,
hotărâre, perseverență, entuziasm la atingerea scopurilor principale și
la rezolvarea sarcinilor complicate. De asemenea, ei au anumite
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reprezentări despre propriile posibilități și tind ca acestea să fie
realizate în momentul alegerii viitoarei profesii.
În legătură cu specificul deficienței, acest proces decurge
anevoios și cu anumite particularități, într-un tempo mai încetinit. În
așa mod, sfera emoțional-volitivă a copilului surd se dezvoltă în
conformitate cu legitățile dezvoltării psihice. În procesul corecțional,
la vârsta școlară superioară se observă schimbări pozitive ale sferei
emoțional-volitive, după cum se menționează în diferite cercetări
expuse mai sus. La această vârstă are loc înțelegerea emoțiilor și
sentimentelor de către persoana cu deficiențe de auz, cresc
posibilitățile de reglare emoțională a procesului educațional:
autoreglajul, determinarea stărilor emoționale ale diferitor persoane
în procesul comunicării și al dezvoltării.
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METODE DE EVALUARE ȘI DE DIAGNOSTIC ÎN AUTISM
Magdalina ȘONTEA, doctorandă
Abstract
All teachers and educators working with children suffering
from mental disorders and functional disorders that are found sooner
or later have to read a diagnostic, which is usually provided by a
psychiatrist or psychologist neuropsychiatrist.
Diagnosis is a complex process of knowledge, by using
observations, interviews and tests, defined diagnostic tools; we can
examine various aspects of the functioning of the personality of a
subject. (Venuti, 2001)
Observation is a fundamental tool in the diagnostic process
and is used to formulate and to describe the diagnosis and to compile
a profile of functional diagnostics. Firstly – the doctor uses
observation to capture the subject's behavioral characteristics that
identify and describe the symptoms and therefore proceed to a
diagnostic classification. Nonverbal factors play a fundamental role
in this context.
Cuvinte-cheie: evaluare, diagnostic, autism
Tulburările autistice reprezintă un spectru de condiții
psihologice caracterizate de anomalii ale interacțiunii sociale și
comunicării, precum și de un comportament repetitiv și interes
limitat. Părinții sunt, de obicei, primii care observă comportamentul
neobișnuit al copilului. Evaluarea, în cazul copiilor cu tulburări din
spectru autist, este foarte importantă, deoarece constituie punctul de
pornire în stabilirea oricărui tip de intervenție terapeutică. Fără o
evaluare complexă, detaliată, cu instrumente valide și condusă de
către o echipă de specialiști cu experiență în cazurile cu autism, este
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foarte dificil să pornim la drum în încercarea de a recupera ariile
afectate în autism.
Deoarece autismul își pune amprenta într-un mod profund și
unic asupra dezvoltării copilului, avem nevoie de teste capabile să
surprindă atât dezvoltarea generală a copilului, cât și particularitățile
tabloului clinic. Dacă suspectăm că un copil suferă de autism, trebuie
să aplicăm aceste teste, care să ne poată ajuta să confirmăm sau să
infirmăm această suspiciune și, în același timp, să descoperim nivelul
obligațiilor sale actuale.Trebuie să evaluăm psihologic copilul [1].
În evaluarea unui copil cu autism, medicii se bazează pe
caracteristicile lui comportamentale pentru a stabili diagnosticul, care
necesită un proces în două stadii. Primul stadiu implică evaluarea
dezvoltării copilului în timpul vizitelor normale la medic; cea de-a
doua evaluare este făcută de către echipa multidisciplinară. Unele
dintre cele mai eficiente instrumente de evaluare se bazează doar pe
răspunsurile părinților la anumite întrebări.
Profesorii și educatorii care lucrează cu copiii ce suferă de
tulburări din spectrul autist trebuie să cunoască diagnoza medicală,
care este furnizată de obicei de către un psihiatru, neuropsihiatru sau
de medicul pediatru.
Evaluarea este un proces complex de cunoaștere, care, prin
utilizarea unor observații, interviuri și teste, numite instrumente de
diagnosticare, oferă posibilitatea să putem examina funcționarea
diferitor aspecte ale personalității unui subiect (Venuti, 2001). De
cincizeci de ani persistă o tendință generală de psihopatologie, care a
condus la elaborarea unor manuale de diagnosticare ce sunt
împărtășite de toți, la nivel international, și se bazează pe experiența
și pe observațiile clinice și sistematice [3, p. 25].
Ele au caracter teoretic și descriptiv, cum ar fi „Manualul de
diagnostic și statistică a tulburărilor mentale” (DSM), acum în cea
de-a patra ediție, revizuită (DSM -IV-TR; Asociația Americană de
Psihiatrie, 2001) sau „Clasificări statistice internaționale a bolilor și
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problemelor legate de sănătate” (ICD), în prezent la ediția a zecea
(ICD -10; Organizația Mondială a Sănătății, 1992).
În diagnostic sunt folosite categorii, pe baza unor semne sau
simptome, observate sau detectate prin interviuri în profunzime,
astfel se determină dacă afectiunea este prezentă într-adevăr.
Utilizarea acestor manuale cu clasificatori conduce la ceea ce am
putea
numi
diagnosticul
nosografic-descriptiv:
conform
răspunsurilor colectate și comportamentelor observate, simptomele
se încadrează în categorii patologice, în funcție de trăsăturile
comportamentale și fenomenologice. Simptomele se pot clasifica,
ținându-se cont de asocierile dintre ele [5].
Să luăm un exemplu referitor la utilizarea DSM -IV-TR
pentru diagnosticarea unui subiect cu autism folosind diagnosticul
nosografic. Manualul indică faptul că este posibil să se facă acest
diagnostic în cazul în care există cel puțin șase comportamente luate
din subcategoriile menționate.
- Insuficiența calitativă în interacțiunea socială: se vor lua în
considerare: modificările în utilizarea unor comportamente
nonverbale, cum ar fi privirea reciprocă, expresiile faciale, pozițiile
corpului și gesturile, pentru a reglementa interacțiunea socială,
incapacitatea de a forma relații cu colegii într-un mod adecvat,
incapacitatea de a împărtăși interese și momente fericite cu alții; lipsa
de reciprocitate socială și emoțională.
- Schimbări calitative în comunicare: se vor lua în
considerare: întârzierea și absența limbajului verbal, afectarea severă
a capacității de a iniția și a susține o conversație-stereotip și utilizarea
repetată a conversației, lipsa de jocuri spontane, de inițiative sociale
și de joc, adecvate vârstei mentale.
- Prezența unor comportamente, interese și activități
repetitive, restrânse și stereotipice: exemple pot fi intensitatea sau să
se concentreze pe una sau mai multe interese înguste; insistă asupra
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rutinei de bază non-funcționale sau ritualuri; manierisme motorii
repetitive, fixarea pe părți ale obiectelor.
După cum se poate vedea, anumite simptome pot fi detectate
doar printr-o serie de observații: în caz de autism, e nevoie de a
detecta prezența a cel puțin două elemente din prima categorie, și de
un total de cel puțin șase elemente. În cazul în care simptomele sunt
prezente într-un mod incomplet, DSM-IV-TR le clasifică drept
tulburări pervazive de dezvoltare [2, p. 67].
Obiectivele evaluării sunt:

Infirmarea (confirmarea suspiciunii de autism);

Stabilirea tipului de afecțiune încadrată în spectrul autistic
(autism, Asperger, Rett);

Stabilirea gradului de afecțiune (ușor, mediu, grav);

Realizarea tabloului general al dezvoltării, raportat la vârsta
biologică;

Trasarea unor obiective terapeutice funcționale și în
conformitate cu posibilitățile reale ale copilului;

Construirea unui plan personalizat.
În realizarea evaluării psihologice se fac următorii pași:
1. Interviul clinic cu părinții;
2. Aplicarea scalelor de dezvoltare;
3. Aplicarea scalelor și testelor de evaluare a autismului;
4. Observația directă a comportamentului.
Interviul clinic cu părinții poate avea formă structurată sau
semistructurată în cadrul unei anamneze. La acest interviu
numaidecât trebuie să fie ambii părinți. În acest fel se strâng
informații relevante despre trecutul copilului, despre felul în care au
debutat anumite simptome și despre climatul familial general. În
cazul copiilor suspectați de autism, există secțiuni speciale în
anamneză, care sunt de ajutor în vederea identificării recompenselor
necesare în terapie sau a lucrurilor mai puțin plăcute.
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Utilizarea de scale și teste specifice tulburării din spectrul
autist. Pentru a înțelege ce tip de tulburare din spectrul autist
afectează copilul și pentru a cunoaște mai bine tabloul clinic al
tulburărilor, este necesară aplicarea testelor și scalelor special
constituite pentru a evidenția tulburătile din spectrul autist. Aici ne
referim la chestionare precum CARS sau M-CHAT pentru evaluarea
semnelor timpurii ale unei posibile tulburări din spectrul autist și la
teste mai complexe, cum ar fi ADOS, ADI-R. ADOS este unul dintre
testele principale de screening și de diagnostic utilizate pentru
depistarea și confirmarea tulburărilor din spectrul autismului. ADOS
cuprinde diverse activități care permit observarea comportamentului
ludic și social și a comunicării, care sunt asociate cu diagnosticul de
tulburare generalizată de dezvoltare. Se aplică și testul de
personalitate, cum ar fi Rorschach, teste de inteligență, pentru care
se utilizează scala Weschsler de măsurare a QI.
Scala Wechsler măsoară diverse aspecte ale inteligenței
verbale sau nonverbale. Este construită din 13 scale, dintre care șase
constituie indici de nivel lingvistic, iar celelalte șapte – indici
nonverbali.
Există trei niveluri ale scalei Weschsler, ele se aplică în
funcție de vârstă [4, p. 36].
1.
Wechsler pentru copiii de vârsta 4-6 ani;
2.
Wechsler pentru copiii de vârsta de 6-16 ani;
3.
Wechsler pentru persoanele cu vârsta de la de 17 ani până la
vârsta adultă.
Leiter International Performance Scala –Revised (Leiter-R)
este o scală care identifică abilitățile cognitive nonverbale ale
copiilor și adolescenților între vârsta de 2 – 21 ani (Roid e Miller,
2002). Scala prevede două compartimente:

(VR) care măsoară nivelul intelectual nonverbal (scala este
constituită din 10 subteste care masoară aspectele specifice de
inteligență nonverbală);
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(AM) care măsoară nivelul de atenție și de memorie verbală.
Le Griffiths Mental Developmental Scales (GMDS)
(Griffiths,1996) măsoară o serie de aspecte de dezvoltare intelectuală
a copiilor, de la nou-născuți, până la vârsta de 8 ani. Scala evaluează
șase arii: locomoție, implicare socială, atenție, comunicare,
coordonare ochi-mâini, raționament.
Le matrici progressive di Raven reprezintă un test pentru
măsurarea inteligenței nonverbale (Raven1984). A fost elaborat
pentru toate vârstele, în funcție de nivelul cultural. Testul Raven are
trei diviziuni.

Coloured Progressive Matrices (CPM), se aplică copiilor de
la 4 – 11 ani;

Standard Progressive Matrices 38 (SPM-38), se aplică pentru
adolescenți și adulți;

Advanced Progressive Matrices (APM), se aplică
adolescenților și adulților cu capacități intelectuale superioare sau
medii.
Aplicarea scalelor de dezvoltare oferă mai mult decât aflarea
unui diagnostic. Înainte de începerea unui program therapeutic, avem
nevoie de o imagine de ansamblu asupra abilităților și a deficitelor
din diferite arii psihologice. Intervenția se va face cu scopul de a
reduce deficitele, de a modela comportamente adecvate și adaptate;
ea se sprijină pe resursele copilului.
Un chestionar de mare ajutor este Carolina, scala Portage
pentru evaluarea timpurie, scala de dezvoltare Denver, Gesell.
Observația în procesul de diagnostic este un instrument
fundamental, folosit pentru a formula un diagnostic și a compila un
profil funcțional de diagnosticare. Ce este observația? Este o metodă
practică comună utilizată pentru a cunoaște realitatea ce ne
înconjoară, într-o manieră mai mult sau mai puțin precisă și mai
puțin sistematică. Oservația este o metodă de investigare atunci când
trebuie să se realizeze obiective precise și bine definite. Scopul
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fundamental al acestei metode este identificarea indicatorilor care se
manifestă în dezvoltarea cognitiv-afectivă a copilului [4, p. 33].
Universitatea din Trento propune un profil de observație care a fost
elaborat în cursul experienței clinice, pornind de la profilul
psihodinamic (Freud, 1998, Lis, 1993) și apoi adaptat la contextele
educaționale (Venuti, 2001). Profilul este compus din șapte părți,
fiecare dintre ele se concentrează pe un alt aspect de dezvoltare și, în
concluzie, se elaborează proiectul educational.

1.
2.
3.
4.
5.
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TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT ȘI INFLUENȚA
ACESTORA ASUPRA PERSONALITĂȚII TINERILOR
Cristina ȚURCAN, doctorandă
Abstract
This article talks about behavioral disorders among
adolescents, their influence on the personality and needs of young
people with behavioral disorders. Predisposing factors and
characteristics are mentioned behavioral disorders.
Tulburările de comportament sau modificările de comportament
sunt forme de dezechilibru psihic, ce implică tulburări în sfera
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emoțional-volitivă, ca urmare a unei leziuni cerebrale pre- sau
postnatale, a unor structuri psihice morbide de natură sociogenă [6].
Aceste devieri de conduită sunt, așadar, nu doar abateri de la
normele stării de sănătate, ci și de la normele morale, cu daune
resimțite în raporturile sociale normale.
Criteriile de diferențiere a unui comportament normal față
de un comportament deviant diferă foarte mult de la o cultură la alta, de
la o epocă la alta. În literatura de specialitate, în afara termenului de
„tulburare de comportament” (adoptat de Comisia de Nomenclatură a
Congresului Mondial de Psihiatrie Infantilă din 1950), există numeroase
alte denumiri folosite pentru a desemna aceeași realitate. Astfel,
Yonbrel vorbește despre „copilul rău”, Wallon – despre „copilul
turbulent”, Beaujean – despre „copilul revoltat”, Lafon – despre
„inadaptare juvenilă” etc. [5]. În 1980, R. Rascanu a introdus termenul
„sindrom comportamental” sau „comportamentism".
Tabloul acestor tulburări comportamentale cuprinde,
succint: minciuna, instabilitatea, irascibilitatea, impulsivitatea, furtul,
fuga și vagabondajul, eșecul scolar, incendierile voluntare, alcoolismul
și dependența de droguri, devierile sexuale, omuciderea, autopuniția
(autopedepsirea), suicidul și tentativa de suicid.
Tulburările de comportament se manifestă prin acțiuni
persistente în direcția violării drepturilor celorlalți și a regulilor
sociale de bază. Adolescenții cu tulburări de comportament au, de
obicei, probleme fie cu legea, fie la școală; intrând în conflict cu
legea, unii dintre ei devin „clienți” ai închisorilor sau sunt puși la
evidența inspectoratelor de poliție.
Prezența tulburărilor de comportament este un indicator al
inadaptării sociale. Factorii favorizanți ai acestor comportamente ar
putea fi: inadaptarea școlară, inadaptarea profesioanală, neintegrarea
socială, probleme majore de sexualitate, carențe familiale de natură
afectivă, perturbari ale relației copil-părinte etc.
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Caracteristicile tulburărilor de comportament sunt
următoarele: aceste tulburări au cea mai mare frecvență între 14 și 16
ani, ulterior ele se atenuează; minciuna devine mai subtilă; crește
tendința spre chiul, întârziere, neîndeplinirea temelor etc.; crește
tendința înșelătoriilor; tendințele de fugă sunt însoțite de opoziție
critică față de autoritatea părinților, a profesorului și de un grad de
tendință spre nonconformism; atracția străzii e foarte mare și creează
solidarități de moment foarte puternice; din spirit de aventură, în
combinație cu dorința de a încălca interdicțiile, puberii vizionează
filme inadecvate, organizează reuniuni excentrice, fumează, consumă
alcool.
Persoana cu tulburare de comportament se deosebește de
cea normala prin faptul că acest tip de conduita este oscilant,
pendulând adeseori între agresivitate, iritabilitate, tendințe necontrolate
și necenzurate, lipsa stăpânirii de sine și incapacitatea de autocontrol.
Putem afirma că adolescentul/tânarul cu tulburari de
comportament își dezvoltă anumite trăsături de personalitate specifice,
diferite de cele ale individului cu un comportament normal, și
anume: modificări la nivelul structurilor morale (referindu-ne, de fapt,
la lipsa valorilor morale sau la influența negativă a celor
imorale), modificări la nivelul relațiilor afective (frecvent fiind prezente
atitudini de ostilitate, de neîncredere sau agresivitate), scăderea
pragului de toleranță la frustrație (din cauza egocentrismului
ridicat, orice renunțare la ceva ce-i produce plăcere este percepută ca
agresiune asupra propriei persoane), perturbarea sentimentelor de
culpabilitate (care fie că nu există, fie iau forma unei sfidări,
culpabilitatea fiind puternic interiorizată), existența unor puternice
sentimente de devalorizare (cel în cauză autopercepându-se ca fiind
o nonvaloare – apreciere întărită frecvent atitudinal și verbal și de cei
din jur și continuând să repete comportamente negative tocmai pentru că
nu-l crede nimeni bun de ceva sau capabil să se schimbe), a unor
sentimente acute de injustiție (responsabilitatea pentru comportamentele
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sale fiind atribuită altor persoane, sistemului, societății – „mi se face o
crunta nedreptate”). La aceste particularități specifice persoanei cu
tulburări de comportament putem adăuga și existența contrarietăților
eului, acesta, pe de o parte, caracterizându-se printr-o slabă
consistență și echilibru intern (mascate frecvent prin manifestări
perturbatoare (gen mânie, negativism, minciună etc.), care
indică fals puterea sau forța eului, a persoanei) și, pe de altă parte, printro alterare a relaționării cu persoanele iubite (acestea devenind doar
obiect de satisfacere egoistă a nevoilor personale și nu parteneri de
comunicare sau de contopire spirituală).
Pe acest fond, tulburările de comportament aduc cu ele
și perturbările
de
apărare, acestea
fiind
frecvent
de tip
defensiv, centrate fie pe găsirea unor scuze sau a unor mijloace/căi de a
scăpa de o acuzație sau dintr-o situație neplăcută, fie pe identificarea –
reală sau imaginară – a unui vinovat („țap ispășitor") al actelor sale, fie
pe găsirea unui aliat puternic (care să-1 sprijine în acțiunile sale).
De asemenea, mecanismele de apărare ale celor cu tulburări
comportamentale sunt orientate spre găsirea de rezistențe la schimbare
(mai ales în fața tentativelor de reeducare, interpretate frecvent ca atac
direct la securitatea interioară) și spre descoperirea sau inventarea de
puncte slabe, negative la o persoană valoroasă, cu influență
pozitivă puternică în grup.
Tulburările
de
comportament
produc
adeseori
și deformarea concepției de libertate, care, în interpretarea persoanei cu
asemenea comportament, înseamnă lipsa oricărei restricții, a oricărei
exigențe sociale, inexistența oricărei reguli, „libertatea” fiind
considerată, în acest context, sinonimă cu „hiperautonomia” (fiind, de
fapt, o accentuată tendință spre anarhie). Sentimentele umanitare, pe
fondul tulburărilor de comportament, sunt denigrate, persoana respectivă
manifestând o opoziție fățișă față de sentimente de tipul milei,
înțelegerii, respectului etc., ridiculizându-le, luându-le în bătaie de joc
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sau atacând persoanele din jur care le manifestă în comportament (pe
care, de altfel, le consideră „slabe”).
Imaginea de sine a tinerilor cu tulburări comportamentale
este inadecvată și săracă în privința structurării conținutului ei. Acest
mare și grav deficit de maturizare socială generează la nivelul
psihicului disfuncții și chiar diverse forme de dispersie.
Dispersia intereselor și a aspirațiilor, o consecință a disfuncției
prin defect psihosocial, induce o devitalizare a câmpului de aspirații,
fapt care paralizează orizontul ascensiunii umane. Astfel, se observă
elemente de bruiaj comportamental, care pot fi cotate între tendința
tânărului spre șocant, spectaculos și elemente de falsă reușită, de
încercări nereușite la școli, facultăți, în căsnicii etc. Toate acestea sunt
cauzate de imposibilitatea emiterii unor mesaje de feedback
autentice, sau de frecvente „ricoșări" de pe orbitele funcționale
normale.
Această structură de personalitate a adolescenților cu tulburări
comportamentale se evidențiază printr-o slăbiciune și o fragilitate
psihoemoțională, printr-un tip de neconvergență față de frânele
voliționale, față de normalitate. Această neconvergență se traduce prin
performanțe foarte inegale la nivelul atenției, al memoriei, dar și prin
hiperemotivitate, instabilitate, impulsivitate la nivelul global
al personalitatii. Pe celălalt palier al ecuației formării psihice se
găsește mediul social față de care adolescenții devianți își comandă
conduita, structurându-și reacții dintre cele mai variate (față de situațiile
pe care le traversează în grup, în societate).
Esența tulburărilor de comportament în perioada de vârstă 1725 de ani constă chiar în fenomenul dispersiei psihice, care le
generează, concomitent cu inadaptarea și dezadaptarea. Dispersia
psihică structurală la nivelul proceselor psihice bazale (atenție,
memorie), distrugând unele valențe operaționale (la nivelul gândirii) și
determinând proiectări la nivelul întregii personalități, induce
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„derapări” ce pot coincide cu comportamentalismul, cu delicvența si,
cel mai adesea, se identifică cu dezadaptarea.
Problema tratamentului tinerilor și adolescenților cu tulburări
comportamentale este dificilă și complexa. Ea necesită o sinteză
complexă a cauzelor, a modului în care s-au produs acestea și a
aspectelor clinice, în scopul unor măsuri profilactice și terapeutice, în
vederea prevenirii recidivei, a recuperării și a reintegrării sociale.
Profilaxia implică o serie de aspecte de intervenție la nivelul structurii
și al relațiilor familiale, al posibilităților de influențare a familiei, al
problemelor general-educative și psihopedagogice.
Nevoile unui asemenea tânăr/ adolescent ar fi:
1.
Echilibrul familial: părinții ar putea învăța în cadrul unor
programe psihologice cum să se comporte cu asemenea copii, cum să îi
implice în ativitățile zilnice mărindu-le responsabilitatea și implicarea
socială. Unii părinți se culpabilizează și preiau toată responsabilitatea,
alții încearcă să-și apere copilul dincolo de orice limite, nerecunoscând
adevărul și considerând că astfel se dovedesc a fi buni părinți. Ambele
reacții sunt nefolositoare și în detrimentul copilului, pentru că duc la
perpetuarea comportamentului neadecvat.
2.
Identificarea comportamentelor pozitive, a calităților pe care
adolescentul le are, pentru a-l ajuta să se dezvolte într-o direcție pozitivă
și cu implicare socială.
3.
Înțelegerea și rezolvarea problemelor una câte una, prin
responsabilizarea adolescentului/ tânărului și învățarea asumării
responsabilității.
În prevenirea și tratarea tulburărilor de comportament, un rol
important îl are familia și, prin modelul propriu de comportament,
implicarea activă în viața și activitățile tânărului, încă din frageda
copilărie a acestuia, printr-o permanentă comunicare și conștientizare
a pericolelor pe care le poate avea un anturaj necorespunzător,
cunoașterea anturajului, încurajarea pentru faptele bune și reușitele
pe care le are adolescentul. Responsabilizarea prin implicarea în
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treburile și activitățile casnice, dezvoltarea și formarea unei stime de
sine, formarea unui program de somn, de învățătură, de recreere, care
să fie cu strictețe respectat, evitarea programelor televizate sau
computerizate care încurajează comportamentele nedorite și
antisociale.
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PROTESTUL LUI PLATON ÎMPOTRIVA SOFIŞTILOR (II):
HARŢA DINTRE FILOZOFIE ŞI POEZIE
Ion ALEXANDRESCU, doctorand
(România)
Abstract
In his present paper, Plato explores the 'old quarrel between
philosophy and poetry'. For him, philosophy is better than poetry.
His attitude amongst the majority of the nineteen papers is that he
resented, diminished or completely eliminated the importance of
poetry in philosophy.
In the Greek culture, poetry had a pedagogic role, to induct
the youth into the religious, moral and political norms of their
society. The Republic was a sustained effort to gain a voice for
philosophy, in the political and cultural life of the city-state. While
philosophers may be prepared to admit that art and literature can
afford important insights into the complex and intertwined themes
one finds in ordinary life, they regard the style through which
literature and art seek to arrive at and to make manifest, these
insights and truths, as radically different from, and perhaps
antithetical to, the style their own investigations must take.
As presented by Plato, the contrast between philosophy and
poetry is meant to capture a fundamental difference in attitude about
how people's minds are to be directed towards the apprehension of
what is deemed as truth.
Poetry has its links with religion and delights in ambiguity
whereas philosophy celebrates clarity. A poet, in all cases except for
the epic, sees himself as expressing his emotive responses to the
world he finds himself in - he is not looking to solve a problem, but
merely express imperfectly what he feels.
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Plato's exclusion of poetry from the philosophic city is based
on the antithesis between philosophic and poetic activity.
The philosopher is in pursuit of wisdom while the poet of
beauty, each looks down on the other, the one proud of his clarity
and inquisitiveness, the other of his profundity and beauty of
expression.
„Trebuie ştiut că în cetate trebuie primite, din poezia sa, a
celui mai poet dintre poeţi şi întâiul dintre făcătorii de tragedii,
Homer, doar imnurile către zei şi elogiile adresate celor buni. Căci
dacă ai primi în cetate – sub forma tragică sau epică – Muza
agreabilă, plăcerea şi suferinţa vor domni la tine în cetate, în locul
legii şi al raţiunii, care par a fi mereu, după opinia generală, cel mai
bun lucru.” [1, p. 347].
Iată unul dintre argumentele care au stat la baza marelui
protest platonician. Protestul lui nu se opreşte doar la felul de a fi al
sofiştilor, pe care îl considera înşelător, el continuă să se revolte
împotriva poeziei, cu atât mai mult împotriva artei imitative a
acesteia. Putem presupune că la vremea aceea, atât poezia, cât şi arta
imitaţiei îşi pierduse raţiunea şi adevărul filozofic? Sigur că da.
Platon vorbeşte cu teamă de o anume vrajă în a asculta poezia,
prevenind cetatea că trebuie să fie toţi cu mare băgare de seamă, spre
a nu cădea „iarăşi în dragostea cea copilărească şi proprie
mulţimii”. El afirma că nu trebuie ascultată şi luată în serios „o
asemenea poezie, ca pe una ce ar avea de-a face cu adevărul”. Cel
ce o ascultă, continuă Platon verdictul, „trebuie să fie cu multă luare
aminte, mai ales acela ce se teme de orânduirea dintr-însul”.
Poate că nu vom putea afla sau deduce niciodată adevăratul
motiv pentru care Platon a osândit poezia imitativă, fără drept de
apel. Deşi cunoştea bine forţa magică a poeziei, el acuza, de fapt,
„argumentele” acesteia lipsite de raţiune. Dar aici, în aceste afirmaţii,
Platon a strecurat o „vinovată rea-voinţă”, cum bine se exprimă
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Andrei Cornea în notele sale în partea a doua din „Republica”.
Pentru că, aşa cum s-a menţionat în prima parte a articolului, însuşi
Platon „uită” de propria-i sugestie, aceea că „pictura şi arta imitativă,
în general, s-ar putea să nu imite obiecte concrete, ci modele ideale”.
[2, 3]. Şi totuşi, faţă de poezie şi imitaţia acesteia, el rămâne ferm şi
nu acceptă niciun fel de justificare morală sau măcar bazată pe o
teorie a purificării. Căci „raţiunea ne-a silit!”, se justifică Platon
atunci când reaminteşte cetăţenilor de alungarea definitivă a poeziei
din cetate. Vechea vrajbă dintre poezie şi filozofie se adâncise mult,
născând versuri nu tocmai pe placul filozofilor: „căţeaua ce latră la
stăpân…” sau „lătrătoarea” sau „om mare în vorbele goale ale unor
smintiţi” sau „gloata stăpâneşte peste cei preaînţelepţi şi cu gânduri
alese, dar vai de ei”. Şi într-adevăr, încă Xenophones din Colophon
şi Heraclit din Efes criticaseră imoralitatea şi antropomorfismul
zeilor din Homer şi Hesiod [4, p. 439].
Se pare că Platon era speriat, în primul rând, de faptul că
imitaţia poetică produce omului „înflăcărarea şi toate poftele,
durerile şi plăcerile din suflet”. De abia aici putem spune că Platon
este într-o profundă eroare, şi asta numai din cauza cunoştinţelor
limitate ale antichităţii. Teama lui era că hrănirea sufletului cu astfel
de stări stârneşte şi nu stăpâneşte, udă şi nu subjugă instinctul
omului, devenind „mai rău şi mai nenorocit, în loc să devină mai bun
şi mai fericit”. Şi i-a fost ascultată povaţa. Pentru că, într-adevăr,
timp de câteva secole, până când apar zorile noii ere, oamenii au
intonat numai „elogii și imnuri către zei”.
Mai târziu, după Hristos, timp de aproape 1500 de ani, tot
ceea ce ţinea de „Muza plăcerii” şi de agreabil a fost caterisit şi scos
în afara bisericii, respectiv, scos din cetate. Însă, în toată această
întunecată perioadă a întregii omeniri, a fost adusă la mare rang,
cântată şi elogiată suferinţa. Ne întrebăm, cum a fost posibil ca
omenirea să uite aproape două milenii de graţia şi folosul educativ al
poeziei antice? Ce argumente a putut să aibă acest filozof, ca să fie
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pe deplin ascultat şi unanim aprobat în ceea ce priveşte denigrarea şi
expulzarea definitivă a teatrului. Cu mici excepţii, arta imitaţiei a
continuat să se manifeste „în exil” fără să facă prea mari eforturi de a
reveni în interiorul cetăţilor. În schimb, s-a produs un fenomen de
migrare inversă a omului-spectator, în afara cetăţii, tocmai pentru a-i
vedea pe poeţi şi arta imitaţiei lor. E adevărat că Renaşterea a făcut
ca graniţele imaginaţiei să nu-și mai afle limite, omul devenind din
ce în ce mai iscoditor, şubredele dogme fiind înlocuite tot mai mult
cu noutăţile apărute ale ştiinţelor naturii, biserica, în sfârşit, lăsânduse înduplecată să accepte din când în când câte un armistiţiu pentru a
ține pasul cu noile descoperiri ale epocii. Apoi, de la Shakespeare
încoace, după alte câteva secole de căutări şi transformări ale
dramaturgiei universale, la sfârşit de secol XIX şi început de secol
XX, temerile lui Platon se spulberă. Arta imitativă se redescoperă, se
redefinește şi se reaşază, ca metodă, pe criteriul logicii şi al
adevărului. Arta declamatorie, de care era speriat, probabil, Platon la
vremea aceea, dispare şi este înlocuită cu veridicul interpretării.
Este unanim acceptat experimentul K. C. Stanislavski, ca o
primă redactare teoretic-aplicativă în domeniul artei interpretative
din toate timpurile. Această metodică rezistă şi astăzi tocmai pentru
faptul că acceptă, pe lângă toate descoperirile epocii din domeniul
psihologiei umane, înseşi toate principiile filozofice de până la
Platon şi după, aceleași care parcurg drumul de la gând la faptă.
Astăzi, filozofia are poziție o cu totul neașteptată, după cum
reiese din lucrările de maturitate ale filozofului francez Jean-Francois
Lyotard, lucrări centrate pe analiza modernității și postmodernității
curentelor filozofice. Într-una din cărțile sale, acesta își punea
întrebarea: „La ce poate folosi să filozofezi? Veșnic nevoiaș, trăind
din cuvânt ca dintr-un expedient, filozoful se înfățișează ca o rudă
săracă printre colegii săi, care au lucruri să vă învețe” [5, p. 96].
Lyotard aduce în discuție povestea unui… „zvon” venit tocmai din
antichitate: într-una din zilele anului 399 înaintea erei noastre,
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strigând împotriva filozofului și afirmând că nu servește la nimic,
prin urmare, moarte lui! Lyotard descoperă că astăzi, în lumea
noastră civilizată, putem omorî filozofia fără a mai „otrăvi”
filozoful. Putem împiedica filozoful să fie în societate, astfel încât să
nu i se mai dea posibilitatea să ia la rost, de exemplu, pe
„responsabilul de Culte și să-l întrebe nevinovat ce este mila, așa
cum o făcea Socrate” [5, p. 96].
Așadar, ca un revers al timpului, filozoful de azi are aceeași
soartă cu a poetului din antichitate. El, cu filozofia sa, este realmente
expulzat undeva departe, pentru a nu face prea mult zgomot sau prea
mari discordanțe în complicata și fastuoasa evoluție a societății.
Poate, din când în când, mai răzbate câte o „idee” folositoare, asta
dacă are norocul să întâlnească un tehnician abil și răbdător pentru a
o pune în practica de zi cu zi. „El, filozoful, interpretează lumea
stând la ușa ei, afară, așa încât nu deranjează și nu participă”, scrie la
fel de acid și Nicoleta Dabija într-un comentariu apărut în Viața
românească nr. 9-10/2013, despre aceeași carte tradusă.
În concluzie, harța dintre filozofie și poezie, astăzi, nu ar mai
avea fond și, prin urmare, nici sens. Tot filozoful francez ne
demonstrează că a vorbi și a acționa nu sunt atât de separate. Prin
urmare, a gândi înseamnă a vorbi. În fond, vorbirea conține în sine
gândirea, iar a spune înseamnă deja a transforma. Filozoful,
asemenea poetului sau visătorului (interpretului de azi), „dă
deopotrivă în cuvântul său prea mult sau prea puțin. Dar cuvântul lui
conține mult mai mult decât se crede, pentru că scoate la suprafață
semnificații ascunse” [6].
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STATUTUL JURIDIC AL EVREILOR DIN RUSIA
ȚARISTĂ ÎN PERIOADA LUI
ALEXANDRU AL III-LEA (1881-1894)
Rodica NASTAS, doctorandă
Abstract
At the end of the nineteenth century, more than five million of
Jewish population of the Russian Empire were subject to a number of
economic, social, and residence discrimination. This paper will focus
on elucidating the causes of this discriminations, especially
analyzing the intolerance, religious prejudices, fear of economic
competition and the distrust of the loyalty of Jews by the Tsarist
Empire. Based on studied primary and secondary sources, we argue
that the coming to power of the Emperor Alexander III, in 1881,
resulted into a continuous deterioration of the governmental policy
toward the Jews of the Russian Empire. Unwillingness to continue
reforms, the reaction in different areas of public life, were the basic
principles of the new emperor, who tried to continue his policy of
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restricting the rights of non-Russian nationalities. An integral part of
this policy were anti-Jewish measures.
Odată cu încoronarea lui Alexandru al III-lea, pentru Imperiul
Rus s-a început perioada de conservatism economico-politic.
Alexandru al III-lea a moștenit puterea înt-un stat cu multiple
probleme economice și sociale, în marea majoritate survenite în urma
politicii liberale a predecesorului său, Alexandru al II-lea. În scopul
redresării situației moștenite, autoritățile țariste au recurs la o nouă
politică internă a contrareformelor și conservatismului. În acest scop,
statul a supus controlului riguros toate domeniile: economic, politic,
social, confesional și altele.
Religia creștin-ortodoxă era văzută de țarism ca un pilon de
susținere a politicii inițiate de stat [3, p. 304]. Reieșind din acest
considerent, religia iudaică și evreii – cei care o propovăduiau – au
devenit un element nedorit în societate. În anii 80 ai secolului XIX,
în Imperiul Rus locuiau, conform datelor statistice, 5 000 000 de
evrei [1, p. 268]. Autorițățile au încercat, în perioada de domnie a lui
Alexandru al III-lea, să-i asimileze prin creștinare, însă,
conștientizând ineficiența acestor măsuri, au recurs la izolarea și la
constrângerea întărită prin prevederi juridice la nivel de politică
statală.
În a două jumătate a secolului al XIX-lea s-au stabilit premise
în vederea inițierii politicii de reacție antievreiască [2, p. 16]. Dintre
acestea fac parte următoarele: creșterea concurenței din partea
evreilor în economie, știință, sistem educațional, fapt care a survenit
în urma liberalizării legilor în privința ocupațiilor și a locului de trai
stabilite de stat pentru această etnie, în perioada lui Alexandru al IIlea. De rând cu acestea, își făceau loc și premisele subiective, care
surveneau în urma tradiției multiseculare de antisemitism, la care s-a
adăugat și propria antipatie a țarului Alexandru al III-lea, care era
susținut, în acest aspect, de alte persoane cu un înalt nivel decizional
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în imperiu, de exemplu, Pobedonosțev (principalul ideolog și
consilier al țarului), Ignatiev (ministrul afacerilor interne) și
Manasein (ministrul justiției) [6].
În 1882, statutul juridic al evreilor a suferit schimbări majore
prin introducerea documentului, care era prevăzut numai pentru
populația de etnie evreiască și care avea denumirea „Normele
provizorii”. Acesta prevedea că evreii nu au dreptul de a se strămuta,
din orașul unde aveau reședința, în sate; nu aveau dreptul să cumpere
imobil în afara orașului; să arendeze loturi de pământ; să se ocupe cu
comerțul în timpul sărbătorilor creștine. Din 1887, evreii nu aveau
dreptul să-și schimbe reședința dintr-un sat în altul [6].
Pe parcursul perioadei de domnie a lui Alexandru al III-lea,
legislația ce viza statutul juridic al evreilor s-a înăsprit tot mai mult.
Din 1886, au fost introduse restricții la obținerea studiilor medii și
superioare, prin introducerea cotelor procentuale la accesul în școlile
de meserii și universități. În teritoriile prevăzute de stat pentru
populația evreiască («черта оседлости»), erau admiți cel mult 10%
din totalul studenților înrolați [2, p. 32]. În alte teritorii ale Imperiului
Rus, cota prevăzută era de 5% și în capitală – de doar 3% [1, p. 167].
Aceste restricții nu vizau evreii care s-au dezis de religia iudaică,
primind religia creștin-ortodoxă.
În sectorul public și în armată evreii la fel erau restricționați
de a obține posturi înalte. În 1890 a fost revăzută reforma zemstvei,
care s-a racordat la lichidarea posibilității ca evreii să fie aleși în
administrațiile guberniale locale [6].
Pe parcursul perioadei de domnie a țarului Alexandru al IIIlea (1881-1894), statul susținea pogromurile și ulterioara emigrare a
evreilor de pe teritoriile Imperiului Rus, considerând că în așa mod
va fi hotărâtă „problema evreiască” [4]. Însă „violența generează
violență”: prin constrângerea statutului juridic al evreilor, țarismul
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și-a creat din această etnie un dușman intern, care la începutul
secolului al XX-lea s-a implicat activ în acțiunile bolșevice ceea ce a
dus, în consecință, la lichidarea Imperiului Rus [5].
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МОСКВЫ В
ОТНОШЕНИИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ МССР
(1960-1970)
Dmitri TUMANOV, doctorand
Abstract
This paper examines the policy of the Soviet state against the
clergy in the Moldavian SSR. The Soviet government pursued a
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policy of atheistic, so there have been attempts to reduce the number
of priests in the region. However, by the end of the Soviet Union the
situation has changed, and have been created legal possibilities of
ordinary citizens to the freedom of religion. The apogee of this
period was the adoption of the new Constitution of the USSR, which
declared a free and liberal religion of the Soviet people.
Results of this study were obtained as a result of working with
archival documents of the period.
В хрущевский период религиозная ситуация в СССР
продолжала оставаться напряженной: было запрещено
проводить религиозные службы, венчаться, крестить, отпевать,
иногда это делалось тайно. Однако, к началу 1960-х годов
появился кризис нехватки священнослужителей, в том числе
на территории Молдавской СССР. Пополнение состава
священников происходило в основном за счет окончания
духовных учебных заведений, поэтому епархия уделяла
большую заботу на этом поприще. Так к примеру, в течении
1962 года количество священников уменьшилось на 40 человек,
в том числе ушли на пенсию по старости 13 человек, 5
человек умерло [1, c. 311-313].
В 1970 году православные церкви Молдавской ССР
насчитывали 394 служителя, из которых 52 моложе 40 лет.
Так, например, в 1973 году обучалось 18 граждан из всех
населенных пунктах республики, и 23 священника и
псаломщика обучались заочно. Пополнение псаломщиков
происходило среди тех людей, которые имели опыт работы
в церковном хоре [3, л. 3-4]. Епархиальное управление
принимала меры к увеличению численности учащихся
духовных учебных заведений. В республику прибыло в 1960
– 1972 годов 11 выпускников стационарных отделений, в 1972 –
1974 годов – 12, в 1975 -1977 годов, 6 выпускников.
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Подавляющeе большинство (81%) имели начальное
образование, из общего числа только 55% имели духовное
образование, а 45% – не имевшие духовное образование, но
обладавшие большой практической деятельности [5, с. 570].
Таким образом, основная масса священнослужителей – это
люди со среднем и средне специальным образованием,
которые уже обладали богатым практическим опытом. В
соответствии с Молдавскими архивными данными на 2
января 1974 года в православных церквях в Молдавской ССР
проводили службу 388 священников и псаломщиков, у
священников имелся большой и многолетний опыт работы,
который
способствовал
совершать
богослужения
без
специального богословского образования [4, л.10-11].
Большинство священников не могли получить
полноценное и качественное образование, и, как следствие,
такие люди происходили из сельской местности и могли
принимать достойное участие в проведении церковных служб.
Что же касается духовного образования, то уровень их
подготовки, начиная с 1971 года, несколько повысился.
Повышение уровня Богословской подготовки священниками
обусловлено было пополнением рядов за счет выпускников
духовных учебных заведений. Так например, за 1971-1975
годов поступило 24 выпускника, в период существования
директив о запрете религии в советском обществе.
Согласно положению о пенсиях и пособиях духовенству
Русской Православной Церкви и лицам, работающим по найму
в церковных организациях, контролировалось положение
пенсионеров-священнослужителей на всех территориях бывших
Советских республик. В рамках этого положения был создан
пенсионный фонд, который был предназначен для обеспечения
пенсиями и финансовыми пособиями следующую категорию
граждан: штатный контингент духовенства, служащих и
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специалистов и некоторые категории граждан, которые
работали по найму в церковных организациях [2, л. 23].
Общецерковный пенсионный фонд создавался на основе
пенсионного фонда Московской Патриархии и рядa
пенсионных фондов епархии. В результате этой реформы,
планировалось выплачивать пенсии и другие начисления
всем работникам церковно-монастырского культа на основе
постановления
Пенсионного
Комитета
Московской
Патриархии. Что же касается источников создания и
наполнения пенсионного фонда, то тут действовала система
ежегодных добровольных взносов и отчислений приходского
духовенства в соответствии с реальной потребностью епархии и
Патриархии в средствах на выплаты пенсий [2, л. 23]. В случае
необходимости, пенсионный фонд Патриархии пополняется
из
общецерковных
средств
Патриархии.
В
данном
постановлении четко лимитировалось право на получение
церковных пенсий, и это были следующие условия: уволенные
от службы за штат и состоящие за штатом на учете
епархиальных управлений священно-церковных служителей,
выслужившие 25-летний срок на церковной службе и
достигшие, при увольнении за штат, 60-летнего возраста, или
получившие во время службы в Церкви инвалидность и не
получающие какой-либо другой пенсии, а именно: архиереи,
протоиереи,
священники,
архимандриты,
игумены
и
иеромонахи, протодиаконы, диаконы и
иеродиаконы,
псаломщики.
Размеры пенсий священнослужителей и техническиобслуживающего
персонала
исчислялись
Пенсионным
Комитетом и не превышали размеры одной специализации
над другой. Персональные пенсии архиереям и другим лицам, за
особые заслуги перед Русской
Православной
Церкви,
назначались Святейшим Патриархом или Священным Синодом
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[2, л.26]. Данный документ регламентировал положение дел в
случае получения травмы на рабочем месте, все эти случаи
строго
оговаривались.
Так,
в
случае
приобретения
инвалидности 1-ой группы, государство давало право на
полную минимальную пенсию при любом стаже службы; а при
инвалидности 2-ой и 3-ей группы пенсия достигала не менее
половины полной минимальной пенсии. Однако, при
инвалидности 2-ой и 3-ей групп, на размер пенсии влияло
решение Пенсионного Комитета, который брал во внимание
служебный стаж, состояние здоровья и семейное положение [2,
л. 26].
Как мы видим, при жизни любой священнослужитель
очень тяжело мог добиться своих прав, учитывая
взаимодействие церковно-государственных служб. А если же,
священнослужитель умирал, его вдова могла быть представлена
к пенсии за выслугу лет, не только при неполном стаже ее
мужа, но и по инвалидности самой вдовы. К сожалению, на
полном материальном обеспечении со стороны государства
могли состоять семьи церковнослужителей после их смерти.
Другим, не менее важным моментом являлись методы
на основы которых аккумулировался возрастной ценз
священнослужителя к пенсионному порогу. Как следствие,
были некоторые условия, при которых пенсия за церковную
службу не рассчитывалась: служба в гражданских и военных
учреждениях, перерыв в церковной службе, служба
уклонившихся в тот или иной раскол и не воссоединившихся
с Православной Церковью [2, л. 28]. Как в Патриархии, так и
в епархиальных управлениях велся строгий учет поступлений и
расходов за счет пенсионного фонда, а так же списки
пенсионных лиц с полными их личными данными. Данное
положение о пенсиях начало действовать с 1 –го января
1970 года, а положение о пенсиях, утвержденное
130

Святейшим Патриархом и Священным Синодом от 15 марта
1957 года, утратила свою юридическую силу [2, л. 33].
Таким образом, уже к началу 1970-х годов религиозная
обстановка
улучшается,
многие
церковные
единицы
официально открывались и функционировали днем, без боязни
преследования со стороны властей. Апогеем этого периода
стало принятие новой Конституции СССР, которая
декларировала о свободной и либеральной вероисповедании
советских людей, но у многих людей на глазах была советская
пленка идеологической мысли, которая не была подкреплена
здравым смыслом и критическим мышлением.
Все вышеперечисленное способствовало открытому
заявлению местных жителей в открытии новых церковных
зданий, появлению новых мест для проведения церковных
нужд.
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АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА В МССР В ПЕРИОД
ВТОРОЙ ВОЛНЫ СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ
(1944-1965)
Dmitri TUMANOV, doctorand
Abstract
After the Iasi-Kishinev operation of 20-29 August 1944, the
territory between the Prut and the Dniester came under the control
of the Soviet authorities. The main directions of the policy of the
Soviet state were the following: reducing the number of active
churches and monasteries, reducing the number of clerks and
spiritual mentors, ideological influence on believers.
The results of this study are based on a thorough analysis of
the archival materials of the corresponding period, to become a
modern Moldovan researchers and monographs on the subject.
После проведения Ясско-Кишиневской операции 20-29
августа 1944 года, территория между Прутом и Днестром
вновь перешла под контроль советских властей. Из-за боязни
политики советской власти, с территории Бессарабии ушло
80-90% священников и монахов. Оставшиеся священники
стали жертвами тоталитарного режима – аресты, тяжелые
трудовые работы, депортации и т.д. Так, к примеру, в
период 1944 – ноябрь 1946 гг. было арестовано 71 человек, а
другие
180
человек
находились
под
уголовным
преследованием. Основные направления политики Советского
государства в период 1944-1965 гг. были следующие:
1)
Сокращение количествa действующих церквей и
монастырей;
2)
Снижение
количествa
клерков
и
духовных
наставников;
132

Идеологическое воздействие на верующих [7, с. 152].
В сентябре 1944 г. было принято новое постановление
ЦК КПСС об „Усилении антирелигиозной пропаганды через
пропаганду научного мировоззрения”. Это было необходимо
для очистки румынско-немецкого элементa со всей территории
Пруто-Днестровского междуречья.
К концу войны, а именно 18 сентября 1945 года, на
территории нашей республики имелось 24 православных
монастыря: 15 мужских и 9 женских [4, с. 168]. Однако, было
принято
решение
о
предоставлении
монастырям
самоуправления на основе их высокой доходности в результате
проведения духовно – ритуальных потребностей [4, с. 175-178].
Большое внимание уделялось сохранению церковных зданий,
которые сдавались во временное пользование «церковной
двадцатки».
Данная группа граждан заключала договор о передачи
в пользовании прихода православной церкви церковного здания
и культового имущества с Исполнительным Комитетом
местного района. Они были обязаны содержать и беречь
здание церкви (или молитвенного дома), земельный участок и
прочее имущество [1]. В рамках этого договора прописывалось
несколько обязанностей «церковной двадцатки» по отношению
к государству: а) за счет прихода производить оплату всех
текущих расходов по содержанию в надлежащем состоянии
здания церкви: ремонт, отопление, охрана, налоги и другие
затраты; б) пополнять списки с инвентарной описью предметов
культа и другoуй утвари, которые проверялись Советом по
делам Русской Православной Церкви; в) принимать и сдавать
имущество в рамках полученных описей, в противном случае
виновные были наказаны согласно местному судебному
законодательству.
Данное
положение
было
принято
3)
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постановлением Правительства и управлением русской
православной церкви от 31 января 1945 года [3].
После восстановления советского порядка на территории
Бессарабии, на должность Совета по делам Русской
Православной Церкви по Молдавской ССР был назначен
Петр Николаевич Роменский,
который
контролировал
духовно-религиозные делa в МССР [5]. П. Н. Роменский
родился 17 июня 1906 г. в д. Бугаевка Полтавского района.
Был сыном бедного крестьянина, после получения земельногo
надела после 1917 г. работал в хозяйстве у отца до 1924 г. С
1924 г. по 1929 г. сделал карьеру на советской службе: 19241925 – секретарь сельского комитета, 1925-1926 – заместитель
председателя сельсовета, 1928-1929 г. – председатель правления
сельскохозяйственной кредитной операции. В 1925 г. поступил
в комсомол, 1927 г. – кандидат в члены ВКП(б), а в 1930 г. –
член ВКП(б). В апреле 1932 г. отозван с 3-го курса института
на должность директора Тираспольского сельскохозяйственного
института, а в 1932 г. был назначен директором
агрономического комбината. С августа 1934 г. по август 1935 г.
работал начальником сектора культуры Госплана Молдавской
АССР, с 1935-1937 гг. – ответственный секретарь газеты
«Социалистическая Молдавия». В 1937г. сменил несколько
занимаемых должностей: начальник в Управлении по делам
искусства при Совнаркоме Молдавской АССР, директор
детского городка в г. Ананьев Молдавской АССР. В июне 1940
г. работал лектором Молдавского обкома КП(б) У. А 26 июня
1940 г. был назначен на должность Уполномоченый по делам
РПЦ по Молдавской ССР.
Однако, это название совета все время менялось, и
менялись цели и задачи этих органов. Сразу же после
оккупации Бессарабии, самый первый орган назывался Совет
по делам религии при Совете Министров СССР, созданый
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постановлением Советa Министров СССР от 8 декабря 1965
года путем преобразования в единое ведомство двух
самостоятельных учреждений – Совета по делам русской
православной церкви, образованного постановлением СНК
СССР от 14 сентября 1943 г. и Совета по делам религиозных
культов, образованного постановлением СНК СССР от 19 мая
1944 года. Созданный совет, как и его предшественники,
осуществлял контроль за соблюдением Конституции СССР,
правильным применением и исполнением законов СССР,
относящимся к религиям, как к православной, так и к другим
вероисповеданиям,
проверял
соблюдение
этого
законодательства
религиозными
объединениями
и
центральными и местными органами власти, вел учет
религиозных объединений, молитвенных домов, зданий и др., а
также разрабатывал проекты законов СССР, указов Президиума
Верховного Совета СССР, постановлений и распоряжений
Совета Министров СССР, касающихся религий, и вносил их
в Совет Министров СССР.
Совет
информировал
правительство
СССР
о
деятельности религиозных организаций, при его участии
религиозные организации осуществляли международные связи.
Советы по религии имели уполномоченных в союзных и
автономных республиках, областях и краях.
Председателями Совета по делам русской православной
церкви были Г. Г. Карпов (1943 – 1960), В. А. Кураедов (1960 –
1965), Совета по делам религиозных культов – К. А. Зайцев
(1944 – 1965), И. В. Полянский (1944 – 1957), А. А. Пузин
(1957– 1969), Совета по делам религии – В. А. Кураедов
(1965– 1991).
В рамках политики Советского государства не
допускалось совершение религиозных обрядов с предметами
культа теми лицами, которые не имели справку о регистрации в
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качестве служителя культа [2]. В этот период появляются ряд
новых авторов – Зеленчук И. В., Попович И. В., Лоскутова Л.
Д., которые уделяли внимание праздникам с элементами
советского и социалистического ритуала с целью создания
нового типа советского человека. Авторы этих идей разделяли
праздники на 5 групп:
1.
Историческо-революционные праздники страны: 23
февраля – День Защитника Отечества, 8 марта –
Международный Женский День, 1 мая – День Солидарности
Трудящихся, 9 мая – День Победы, 28 июня – День
Освобождения Бессарабии от режима Румынии, 2 августа –
День Создания МССР, 24 августа – Освобождение Кишинева
от немецко-фашистской оккупации.
2.
Праздники посвященные отдельным профессиям:
строитель, рыболов, механизатор, учитель и т.д.
3.
Праздники посвященные общественным профессиям:
праздник урожая, юбилей колхозников, праздник виноградника,
праздник последнего снопа.
4.
Мероприятия посвященные жизни человека: получение
паспорта, проводы в Советскую армию, проводы на пенсию.
5.
Календарные и семейные праздники: Новый Год,
Мэрцишор, свадьба, рождение
ребенка,
похоронные
мероприятия.
Все эти мероприятия сопровождались демонстрациями
на площади, военным парадом, артиллерийскими залпами,
собраниями рабочих и т. д [6, с. 256-257].
Антирелигиозная кампания 1958-1964 гг. нанесла
существенный урон институциональному существованию РПЦ.
Пострадали, прежде всего, сельские малодоходные приходы,
подавляющая часть которых была ликвидирована. Но в то же
время немало (до десяти) было закрыто финансовожизнеспособных городских церквей с большим количеством
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прихожан. Регуляция государством финансово-хозяйственной
деятельности РПЦ являлась довольно эффективным рычагом
давления на церковную жизнь. Метод финансового прессинга
имел очевидное преимущество в борьбе с религией. Оно
заключалось в том, что без какой-либо афишируемой
антирелигиозной кампании и богоборческой риторики, слишком
негативно воспринимаемой международным сообществом,
можно было подорвать материальную базу церкви, тем самым
поставив ее на грань выживания. Однако, этого не произошло и
политика Советского руководства была провалена, а местное
население вернулось к своим духовным корням.
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REFLECŢII ISTORIOGRAFICE OCCIDENTALE ASUPRA
IMAGINII HOLOCAUSTULUI
ÎN PRESA PERIODICĂ SOVIETICĂ
Marina FABIAN, doctorandă
Abstract
The images of the Holocaust in Soviet press, is not a topic
which is frequently reflected upon and discussed in the Moldovan
academia. Moreover, even the study of the broader subject of the
Holocaust in the former Soviet territories it is making its first steps in
our country. In the meantime, in the West, scholarly work produced
valuable work on the Soviet mass-media. Yet, despite these
contributions, there is still much work to be done when analyzing the
multiple aspects of the imagery of the Holocaust circulated in the
Soviet space.
Ignorat în Uniunea Sovietică, Holocaustul a ajuns să prezinte
interes pentru cercetători începând cu anii 90 ai secolului trecut, după
prăbuşirea URSS-ului. Moldova se enumeră printre fostele republici
unionale pe teritoriul cărora s-au desfăşurat crime împotriva evreilor,
dar în care subiectul rămâne în continuare a fi tangenţial studiat. Cât
privește subiectul Imaginea Holocaustului în presa periodică şi în
filmele sovietice, acesta reprezintă un aspect neinvestigat în
întregime. Interesul pentru studierea şi interpretarea reprezentărilor
vizuale care înfăţişează desfăşurarea Holocaustului este unul recent
şi pentru istoricii din Occident. În articolul prezent ne-am propus să
analizăm câteva abordări istoriografice occidentale cu privire la
imaginea Holocaustului în presa şi cinematografia din Uniunea
Sovietică.
Unul dintre principalii specialişti străini care şi-a dedicat
atenţia acestei teme este Karel C. Berkhoff, autorul monografiei în
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care abordează procesul de exterminare a evreilor în mass-media
sovietică, intitulată „Patria în pericol. Propaganda sovietică în
perioada celui de Al Doilea Război Mondial”, apărută în 2012 la
Harvard University Press. Lucrarea este o contribuţie importantă de
înţelegere a modului în care Uniunea Sovietică şi-a construit, după
încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, imaginea de unică
putere învingătoare a Germaniei naziste, imagine pe care Rusia o
păstrează până în prezent.
Două dintre cele zece capitole ale monografiei lui Karel C.
Berkhoff: „Atrocităţi monstruoase” şi „Planul bestial al
exterminărilor fizice” înfăţişează barbarismul de război al naziştilor
împotriva evreilor şi discursul oficial al autorităţilor sovietice legate
de aceste crime odioase. Cele două capitole sporesc convingerea
cititorului că Moscova a preferat să identifice victimele de cele mai
multe ori drept „cetăţeni sovietici” în loc de „evrei” [2, p. 19].
În Uniunea Sovietică evenimentele legate de politicile
agresive naziste împotriva evreilor au fost utilizate reieşind din
propriul interes propagandistic. Astfel, după semnarea tratatului de
neagresiune dintre URSS şi Germania nazistă, Consiliul de
Propagandă sovietic a fost determinat să prezinte evenimentele
externe de pe front drept irelevante şi în mod succint, astfel încât în
perioada anilor 1939-1941 cele 45 de ziare centrale – 110
republicane şi 120 din republicile şi regiunile autonome ale URSS au
încetat utilizarea termenului de „fascism” [2, p. 89].
Interesul pentru război, comportamentul inuman al trupelor
naziste, manifestat în rândurile evreilor ş.a. s-a ivit în Moscova după
1941, în urma atacului întreprins de Germania asupra URSS-ului.
Începând cu 1941, până în 1945, conţinuturile articolelor publicate au
utilizat cuvântul-cheie „evreii” doar de câteva ori, aceasta
explicându-se prin faptul că autorităţile sovietice au fost luate prin
surprindere în momentul atacului nazist, iar sistemul de propagandă
la acel moment nu avea indicaţii clare cum să prezinte evenimentele
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în cauză. Abia în 1942 Consiliul de Propagandă din URSS [2, p. 111],
în regim de urgenţă, a propus obiective noi editorilor, scopul
principal al acestora fiind dezvoltarea patriotismului sovietic şi
cultivarea urii faţă de Germania nazistă şi aliaţii săi, dar nu și asupra
originilor (etnice) ale victimelor. După sugestiile Consiliului de
Propagandă din URSS textele care au fost publicate au utilizat
informaţii privitoare la atrocităţile comise împotriva acestui grup
etnic, inclusiv imagini cu scene tulburătoare, fără a indica că aceştia
sunt evrei. De altfel, această tendinţă a fost păstrată până la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial.
În lucrarea sa Karel C. Berkhoff este de părerea că massmedia sovietică a ascuns Holocaustul, iar începând cu anul 1943,
până la începutul anului 1945, au „sovietizat” evenimentul, numind
victimele drept cetăţeni paşnici sovietici.
Lucrarea cercetătorului Yitzhak Arad „The Holocaust in
Soviet Union”, publicată în 2009, este o contribuţie istoriografică
semnificativă care argumentează poziţiile URSS-ului de a „sovietiza
Holocaustul”. Autorul este de părerea că nici ideologia marxistleninistă şi nici cea comunistă nu îi considera pe evrei o naţiune
asemeni celorlalte, de aceea a fost nevoie de asimilarea lor într-un
mediu neevreiesc. Conform autorului, antisemitismul lui Iosif Stalin
este o altă cauză care a stat la baza „sovietizării” evreilor. În 1913,
viitorul lider de la Kremlin şi-a exprimat atitudinea faţă de evrei în
articolul „Marxismul şi chestiunile naţionale”, în care Stalin a
enumerat pilonii de constituire a naţiunii, aceştia fiind limba,
teritoriul şi viaţa economică. Evreii nu se încadrau în aceste stipulări,
de aceea era nevoie de asimilarea lor [1, p. 53].
Un alt studiu care contribuie la dezvoltarea imaginii
promovate în Uniunea Sovietică, în cadrul subiectului care ne
interesează, este „The Jewish Press and the Holocaust 1939-1945”.
Lucrarea publicată de profesorul Yosef Gorny în 2011, în două
capitole din cele 10 abordează imaginea Holocaustului în presa
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periodică din URSS. Autorul remarcă faptul că Partidul Comunist
din URSS considera mass-media un mijloc vital de sensibilizare a
oamenilor de rând din Uniunea Sovietică, urmărind scopul de a-i
motiva să se implice în război.
Yosef Gorny împărtăşeşte aceeaşi poziţie ca şi Karol C.
Berhoff, Marina Sorokina, Ghenadii Kostircenco [3, p. 23.], și anume
aceea că evreii au fost ţinuţi departe de sfera publică din URSS, iar
Zvi Gitelman consideră că cele două milioane de evrei asasinaţi în
URSS au fost cu uşurinţă incluși în cele 27 de milioane de victime
din timpul celui de Al Doilea Război Mondial din URSS, din motive
ideologice [3, p. 36].
Astfel, reieşind din sursele istoriografice analizate, constatăm
că tendinţele sitemului de propagandă sovietic au evitat să facă
publice originile etnice ale principalelor victime ale naziştilor din
timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Deşi în URSS s-a optat
pentru „sovietizarea” Holocaustului, principalele imagini utilizate de
presa periodică din URSS în perioada 1941-1945 au reflectat crimele
comise de Germania nazistă împotriva evreilor.
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OPINII CONTRADICTORII ASUPRA LUI INOCHENTIE ŞI
ROLUL SĂU DE LIDER RELIGIOS
Snejana NOVAC, doctorandă
Abstract
This article analyses the historiographical debates about the
Bessarabian Hieromonk Inochentie, focusing in particular on the
examination of discourses about him as a fighter for national
emancipation, as well as criticisms about his departure from the
faith, and setting the foundations for his religious follower.
Inochentismul este un curent în religia creștină ortodoxă, care
are la bază învățăturile Ieromonahului Inochentie, despre care vom
găsi în istoriografie diferite opinii și care a luat o anumită amploare
pe teritoriul Basarabiei, dar și al regiunilor adiacente, la începutul
secolului al XX-lea. Unii îl consideră pe Inochentie un luptător
pentru emanciparea națională, datorită faptului că oficia slujba
religioasă în limba română, alții îl etichetează ca eretic, care s-a
abătut de la „dreapta credință”, punând bazele mai multor mituri
referitor la esența și manifestările acestui curent religios.
La sfârșitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea, în
Imperiul Țarist își amplifică activitatea mai multe mișcări social–
politice, ceea ce s-a resimțit și la periferiile imperiului, prin
activizarea mișcărilor de emancipare națională la nivel local, iar
revoluția din 1905 a accentuat și mai mult acest fenomen. Guvernul
țarist, speriat de creșterea mișcării revoluționare din țară, a aplicat
toate măsurile pentru a o stopa, implicând direct biserica în
contracararea fenomenului dat. Acest lucru este important pentru a
înțelege acțiunile bisericii ruse îndreptate împotriva activității
ieromonahului Inochentie. De asemenea, la începutul secolului al
XX-lea, după mai multe încercări de rusificare a bisericii din
Basarabia de către Imperiul Țarist, a început manifestarea unui
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interes vădit pentru valorile culturale ale moldovenilor; cu toate
acestea, lumea lor religioasă a rămas în mare parte „terra incognita”
[1]. Pe acest fundal, la începutul anului 1910, printre moldovenii din
Basarabia și din provinciile vecine se răspândește mișcarea
religioasă,
numită
în
izvoare
„psihoza
baltică”
sau
„innokentievschina”.
Nicolae Popovschi explică ascensiunea lui Inochentie în
lumina transformărilor suferite de biserica basarabeană în perioada
țaristă. După anexarea Basarabiei, în 1812, de către Imperiul Țarist,
exarhatul sinodal românesc din Basarabia în 1812–1813 a fost distrus
de către administrația țaristă, anexându-se 755 de biserici basarabene
la Sinodul Rus, slujba în bisericile locale oficializindu-se în limba
rusă, care era străină poporului basarabean [2]. Totodată, Alexandru I
a dus o politică activă de rusificare în Basarabia, fapt care nu a ocolit
nici biserica din Basarabia, fiind nimicit tot ce era românesc și
înființându-se instituții noi pentru a conduce activitatea bisericească,
care se subordona Sinodului Bisericesc Rus. Alexandru I a suprimat
elementul moldovenesc din biserica Basarabiei şi a înfiinţat organe
noi, coloniale, ruseşti, pentru a conduce activitatea bisericească. El a
schimbat relaţiile ierarhice bisericeşti româneşti, stabilind legături
ierarhice cu Sinodul Rus. Unul dintre cei care s-au ridicat împotriva
formelor şi metodelor de activitate a Bisericii Ruse în Basarabia a
fost părintele Inochentie [3].
Conform aprecierii lui Nicolae Popovschi, părintele Inochentie şi
colegii săi de luptă au pus începutul descompunerii vieţii eparhiale
ruseşti din Basarabia şi prin activitatea lor au dovedit că îndrumarea
în care au trăit preoţii basarabeni a fost „greşită” [4, p. 9]. În viziunea
acestui autor, biserica ortodoxă rusă nu putea satisface cerinţele
religioase ale românilor basarabeni, iar faptul că mii de basarabeni se
duceau la Balta să primească binecuvântarea părintelui Inochentie în
limba română, el o percepe ca o necesitate a acestora să-şi aducă
aminte obiceiurile, datinile neamului [5]. Astfel, Nicolae Popovschi,
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vede în biserica din Basarabia un „instrument” special de dominaţie
colonială, care a urmat întru totul cursul evoluţiei politicii
expansioniste a Rusiei Țariste.
Clay J. E., profesor în departamentul de religie la
Universitatea din Arizona, afirma că mişcarea inochentistă, din
punctul de vedere al episcopului Chişinăului Serafim Ciciagov
(1908-1914), a fost parte a „separării” moldoveneşti, cu care acesta
s-a luptat în timpul aflării sale la episcopie [6]. Opinia lui Clay se
bazează în mare parte pe considerații generale. Poate că această
interpretare a fost influențată de tradiția naționalistă a istoriografiei
românești, care are tendința de a exagera caracterul „național” al
mişcării inochentiste, explicând reacția sa la „expulzarea completă” a
limbii române (numită, fals, moldovenească) din biserică. De
asemenea, profesorul român de teologie și biserică, istoricul Mircea
Păcuraru, în 1993, subliniază că Inochentie solicita ţinerea slujbelor
în limba română, opunându-se rusificării [7]. Mişcarea
Ieromonahului Inochentie de la Balta (român basarabean) datează cu
începutul sec. al XX-lea, între anii 1909-1917. Ea a continuat și după
moartea subită a acestuia, la 31 decembrie 1917.
Pe lângă adevărurile Evangheliei, Inochentie propovăduia
despre reaua credinţă a povăţuitorilor Bisericii pravoslavnice, despre
nedreptatea socială, care tulbură întreaga Rusie, despre înţelepciunea
lumească, despre diferite probleme care îi frământau pe ţărani. După
moartea lui, ca rezultat al înţelegerii greşite a învăţăturilor lui
Inochentie, susținătorii lui au devenit eretici, proclamând apartenenţa
păstorului lor la a treia persoană din Sfânta Treime – Dumnezeu
Duhul Sfânt şi numindu-se „inochentişti” [8]. Acele grupuri de
sectanţi periculoşi, agresivi şi imorali au activat şi pe teritoriul
României Mari în perioada anilor 1920 –1935. Bolşevicii, care au
acţionat în vederea exterminării mişcării de la Balta, îl considerau pe
ieromonahul de la Balta „un şarlatan şi un escroc îmbrăcat în rasă,
care, folosind religia ortodoxă, a dus de nas poporul muncitor,
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luându-i averile şi banii, a mers împotriva învăţăturii progresiste a
marelui Lenin, împotriva puterii sovietice” [9].
Pentru a înţelege mai bine esența mişcării inochentiste, este
necesar de a analiza contextul apariţiei sale. La mijlocul al sec. al
XIX-lea, în Basarabia, politica privind loialitatea poporului român
către limba română este treptat schimbată şi se trece spre rusificare,
proces care atinge apogeul în timpul episcopului Pavel Lebedev
(1871-1882). În perioada episcopului Pavel, toate actele bisericeşti
au fost traduse în limba rusă, iar oficializarea slujbelor de asemenea
se făcea în limba rusă [10].
Urmaşii lui Pavel Lebedev au continuat până la sfârşitul
secolului politica de rusificare. Limba română a fost scoasă din uzul
bisericesc în anii 1840-1850, iar din sistemul educaţional aceasta
dispare din anul 1860. Data apariţiei mişcării de la Balta se consideră
a fi anul 1909, fondatorul ei fiind ieromonahul Ioan Levizor [11]. În
mănăstrirea de la Balta, tânărul ieromonah Ioan Levizor găseşte un
bun suport pentru slujbele sale, acestea fiind începute de către preotul
Feodosii Leviţchii (1791-1845), la sfârşitul domniei lui Alexandru I.
În slujbele sale, Feodosii Leviţchii propovăduia apropierea sfârşitului
lumii şi necesitatea de a se pregăti pentru această zi [12, p. 10]. Un
rol important în răspândirea mişcării de la Balta l-a jucat credinţa
ţăranilor în biserică. Un preot scria că ţăranii considerau furtul,
preacurvia şi minciuna un păcat neînsemnat pe lângă utilizarea cărnii
şi laptelui în post [13].
De asemenea, pentru ţărani era foarte importantă oficializarea
slujbelor în limba română, după cum afirma şeful jandarmeriei
Basarabiei în 1912, şi anume că, „propovăduirea slujbelor de
înmormântare în limba moldovenească-română era percepută de
preoţi mai scump decât cea în limba rusă, iar costul acesteia ajungea
până la 100 de ruble” [14].
La începutul mişcării de la Balta, biserica părea a fi neutră
[15]. Cu toate acestea, mişcarea de la Balta a început să devină tot
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mai populară, iar în anul 1910 Balta a fost vizitată de către 80,000
de pelerini, cifră ce depăşea de câteva ori numărul populaţiei acestui
oraş [16]. Cu timpul, mişcarea inochentistă a devenit populară între
enoriaşi şi prezenta un pericol iminent pentru biserica rusă. Ideea
principală a mişcării inochentiste, preluată de Ion Levizor de la
predecesorul său preotul Feodosii Leviţchii, era că se apropie
sfârşitul lumii şi că trebuie să ne pregătim pentru această zi [17].
Psihiatrul basarabean A. D. Coţovschii, în 1911-1912, spunea
despre mişcarea inochentistă că unul dintre motivele apariţiei acestui
curent religios era rusificarea bisericii şi nivelul scăzut de cultură al
populaţiei, care credea tot ce le spunea preotul în limba maternă [18].
O serie de lucrări includ mai multe afirmaţii controversate atunci
când se referă la situaţia din Biserica Rusă, instituţionalizată de
regimul ţarist în Basarabia, în 1812, inclusiv la mișcarea
inochentistă. Arhimandritul Paulin Lecca, discipol al lui Nichifor
Crainic (profesor al Facultăţii de Teologie de la Chişinău în perioada
interbelică), dar şi al lui Gala Galaction, a căutat să-i urmeze pe
aceştia atât pe calea scrisului, cât şi a misionarismului ortodox (cu
implicită tentă naţională), sub regimul antonescian, în perioada anilor
1941-1943; a fost preot misionar în câteva sate din Transnistria,
precum și la Odesa. Intransigenţa sa confesională şi naţională,
asimilată vederilor politice de dreapta (legionarismul era obsesia
fierbinte a epocii), i-a atras ulterior, sub pretextul refuzului de a face
serviciul militar, arestarea şi chiar condamnarea la moarte.
Prin urmare, ţinând cont de poziţia sa faţă de doctrina
religioasă ortodoxă, apare întrebarea dacă Lecca urmărea interesul
propriu de a-i convinge pe cititori că inochentismul reprezintă o
erezie. Arhimandritul român Paulin Lecca, în memoriile sale din
1997 „De la moarte la viaţă”, are un capitol întitulat „Spre Balta lui
Inochentie”, în care părintele Lecca relatează despre activitatea sa de
misionar printre românii-moldoveni inochentişti din părţile Baltei.
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Lecca menţiona că profeţiile lui Inochentie Levizor erau inspirate de
la „diavol” [19].
În acest context, este reprezentativ fragmentul din lucrarea lui
Lecca, în care el relatează că a trecut prin satul Lipeţchi și a văzut
locul unde a fost săpată mănăstirea „raiul inochentiştilor”. În acest
context, Lecca afirmă că locuitorii satului i-au povestit despre
minunile lui Inochentie şi l-au anunțat că cine nu credea în ele era
„pedepsit de Dumnezeu”. Din aceste memorii, observăm atitudinea
negativă a lui Paulin Lecca față de inochentism, precum şi
neîncrederea în profeţiile lui Inochentie, el încercând să convingă şi
să îndrepte poporul spre „dreapta credinţă”. În Lipeţchi, într-o
familie de enoriaşi, susține Lecca, a descoperit chipul lui Inochentie
pus sub icoane, numai că în locul numelui Mântuitorului se afla scris:
„Inochentie, Duhul Sfânt” [20].
Mihail Bortă, teolog român din secolul al XXI-lea, încearcă
să ofere un rezumat al bazelor doctrinare ale mișcării inochentiste,
care ar putea fi de folos în oferirea răspunsului la întrebarea: de ce
părintele Inochentie a fost pictat în locul Porumbelului în icoana
Sfintei Treimi? În interpretarea sa, punctele doctrinare ale acestei
mișcări sunt:
1. Duhul Sfânt este Inochentie;
2. Arhanghelii Mihail, Gavriil, Rafail și alții se întrupeaza în frații
predicători;
3. Pe cei ce nu cred în Inochentie îi asteaptă iadul;
4. Omul trebuie să păcătuiască, pentru ca să aibă, apoi, de ce să se
pocăiască și pentru ca Dumnezeu să aibă de ce să-l ierte;
5. Calendarul nu trebuie îndreptat (având în vedere unirea cu
stiliștii);
6. Inochentie exagerează pomenirile morților cu o întreagă pregătire
pentru pomeni, cu slujbe speciale – panihide – în orice loc și în orice
moment și pentru oricine (chiar și pentru cei vii) [21].
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Dacă analizăm fiecare punct din doctrina inochentistă, vom
vedea că această mișcare se consideră una misionară. Inochentie este
întruchiparea Sfântului Duh, care are misiunea de schimbare a
regulilor creștin-ortodoxe, în numele lui Dumnezeu. La fel ca Isus,
Inochentie are apostoli, care au ca scop să propovăduiască
învățăturile sale, iar cei ce nu cred în el vor arde în focul Iadului.
Autorul român Claudiu Pădurean remarcă însă că această viziune
asupra personalității lui Inochentie a apărut după moartea sa, atunci
când adepţii săi au început să fie conduşi de nişte personaje – trei
fraţi: Ioan, Alexandru şi Grigore – despre care credincioşii ortodocşi
cred că au fost nişte impostori. Pădurean afirmă că, deoarece mulţi
dintre ţăranii din jur credeau că Inochentie are „duh sfânt”, cei trei lau proclamat, fără menajamente, drept Duhul Sfânt întrupat [22].
Inochentiştii, după moartea lui Inochentie Levizor, au început
să-şi picteze propriile icoane, în care, în locul porumbelului, ca semn
al Sfântului Duh (sau Sfântului Spirit), a fost pictată figura lui
Inochentie. Au apărut apoi colinde, care, în loc de Naşterea
Domnului, vestesc naşterea… „celor doi fii ai lui Dumnezeu, Isus şi
Inochentie”. Treptat, au apărut şi diferite rugăciuni. În cele din urmă,
succesorul lui Inochentie, Ioan, s-a proclamat „tătunea, adică
Dumnezeu-Tatăl”. Alexandru s-a declarat Sfântul Arhanghel Mihail,
iar fratele lor drept – Sfântul Grigore Biruitorul [23].
În concluzie, menționăm că mişcarea inochentistă, în opinia
unor autori, a avut un rol important în opunerea rezistenţei împotriva
guvernului ţarist şi a bisericii ruse, prin propovăduirea în limba
română, limbă care era pe înţelesul enoriaşilor, care a inclus unele
elemente de redeşteptare religioasă şi naţională. Succesul ei în rândul
păturilor largi ale populaţiei basarabene, îndeosebi printre ţărani, se
datora eșecului clericilor ruşi de a le vorbi credincioşilor în limba lor
maternă. De la început şi până la urmă inochentismul a atras asupra
sa ostilitatea regimului şi a instituţiilor religioase dominante. În
același timp, inochentismul este interpretat ca un fenomen cu
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conotații naționale, care a condus la o renaștere a controversei în
jurul valorii „problemei moldovenești” și apoi la schimbarea politicii
culturale și lingvistice în raport cu moldovenii. Folosirea limbii
moldovenești pentru propaganda anticult a condus la „legalizarea” sa
în biserici. În același timp, limba moldoveneacsă (română) devine
mai loială ideii școlilor moldovenești.
Imperiul Țarist era într-o criză social-politică profundă, iar
declarațiile lui Inochentie precum că „Nu țarul este capul Bisericii, ci
Hristos”, erau privite de autorități ca o chemare la nesupunere față de
regim. Aceasta se întâmpla deoarece, la sfârșitul sec. XIX – începutul
sec. XX, în Imperiul Țarist își amplifică activitatea mai multe mișcări
social-politice, ceea ce s-a resimțit și la periferiile imperiului prin
activizarea mișcărilor de emancipare națională la nivel local, iar
revoluția din 1905 a accentuat și mai mult acest fenomen.
Propovăduirea în limba română a ideilor lui Inochentie, şi anume a
ideilor despre pocăință și despre debarasarea de lumea materială care
îi înconjura pe enoriași, pentru a se salva în condițiile judecății finale
care se apropie, a găsit o anumită rezonanță în Basarabia, fapt care se
confirmă prin numărul mare de adepți care l-au urmat pe Inochentie
la Balta.
Activitatea sa duhovnicească, din punctul de vedere canonic
al bisericii ortodoxe ruse, avea anumite abateri de la ortodoxismul
tradițional propovăduit în Imperiul Țarist din acea perioadă, ceea ce a
dus la declararea curentului religios inochentist drept o erezie,
persecutată insistent inclusiv după moartea lui Inochentie. Biserica
rusă privea cu îngrijorare această mișcare, ce atenta la supremația sa.
Aceste temeri au fost confirmate după moartea lui Inochentie, când
adepții săi şi-au organizat propria ierarhie bisericească. La rândul
său, biserica ortodoxă română s-a exprimat și ea împotriva mişcării
inochentiste, catalogând mişcarea lui Inochentie ca o erezie de la
credinţă ortodoxă.
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Mişcarea inochentistă a fost o mișcare religioasă neortodoxă
din Basarabia, care nu era un sistem complet religios, ci un amestec
eclectic de credinţe oficiale ortodoxe și populare. În ierarhia bisericii
din Basarabia nu s-a format o viziune clară dacă acest curent a fost
erezie sau nu, este relevantă în acest sens poziţia diferită faţă de
mişcarea inochentistă la diferite etape ale activităţii sale atât din
partea bisericii, cât şi a autorităţilor.
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IMPACTUL PROCESULUI DE MIGRAŢIE A
POPULAŢIEI ASUPRA EVOLUȚIEI SOCIO-ECONOMICE A
REPUBLICII MOLDOVA LA ETAPA ACTUALĂ
Dina PRODAN, doctorandă
Motto: ,,Puterea naţiunilor creşte şi scade,
după cum creşte şi scade populaţia lor”
(Simion Mehedinţi)
Abstract
The migration of population represents a social and complicated
process, which can influence a society. It can be established by the
developed social-economic level of states.
The Republic of Moldova is a part of member of states which are
affected by emigration, confronted with demographic problems and
try to answer to provocations which are advanced by this transition.
Migraţia populaţiei reprezintă un proces social complicat care
poate influienţa o societate. Ea poate fi determinată de nivelul de
dezvoltare socialeconomică a statelor, dar şi de alţi factori: politici,
etnici, culturali etc. Migraţia dintotdeauna a fost şi rămâne o
provocare în viaţa comunităţilor umane, cu efecte asupra dezvoltării
economiei şi a societăţii, a sistemului de educaţie, a schimbului de
cultură ş. a. Republica Moldova face parte şi ea din numărul statelor
care sunt afectate de migraţie [3, p.16]. Conform unor studii, nu
există în ţară o zonă, un raion, o localitate, cetăţenii cărora să nu fi
cunoscut acest fenomen, mai ales după proclamarea Independenţei
Republicii Moldova. Ca parte componentă a Uniunii Sovietice,
migraţia în afara RSSM era interzisă şi fluxul de migraţie din
republică era limitat doar la spaţiul sovietic. Dar, pe la sfîrşitul anilor
1980, odată cu semnele de liberalizare a Uniunii Sovietice, aceste
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restricţii au fost anulate şi a avut loc repatrierea familiilor de evrei
şi nemţi la baştină în Germania, Israel, SUA [9, p. 250-251].
Începând cu a II-a jumătate a anilor 90, fluxul de migranţi
moldoveni a devenit un fenomen de mari proporţii, având în primul
rând motivaţii economice. In ansamblu, până în 2010, putem
identifica trei valuri de migraţie în masă:

Primul tip de migraţie a fost motivat economic, având un
caracter comercial și limitându-se la procurarea bunurilor de peste
hotarele țării, bunuri care apoi erau vândute pe piaţa moldovenească.
Introducerea regimului de vize, a controalelor vamale complicate,
egalarea preţurilor în statele fost comuniste au contribuit la înlocuirea
migraţiei comerciale cu cea de muncă [2, p. 9].

În 1998 se declanşează cel de-al II-lea val de migraţie în
masă din Moldova, din cauza unei crize economice şi financiare din
Federaţia Rusă, care a continuat până în 2007.

În prezent, migraţia moldovenească este, în mare parte, un
răspuns la oportunităţile de pe piaţa străină de muncă şi ar trebui
privită drept o strategie de investiţie la sărăcia din ţară [2, p. 9].
La începutul sec. al XXI-lea, lumea contemporană se
caracterizează prin evoluţia principalelor domenii ale vieţii cu
ajutorul noilor tehnologii avansate şi prin creşterea unui decalaj între
state. Dezvoltarea economică este dependentă de evoluţia
demografică a statelor, care este exprimată prin creşterea numărului
populaţiei în ţările în curs de dezvoltare şi îmbătrânirea demografică
în ţările înalt dezvoltate. Numărul populaţiei Terrei, în 2008, a
constituit 6,7 miliarde de locuitori. În prezent, ritmul anual de
creştere a populaţiei Terrei scade (1,5% în 2008 faţă de 1,64 în
1998), dar, conform unor studii, populaţia mondială va creşte anual
cu 75-80 de milioane de locuitori şi, către anul 2050, va depăşi nouă
miliarde de locuitori [5, p. 4].
În evoluţia fenomenelor demografice ale Republicii Moldova
cunoaştem două etape:
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1.
Etapa anilor 1950-1990, care se evidenţiază prin sporirea
numărului populaţiei, reducerea ratei mortalităţii, prin imigraţia
populaţiei din spaţiul ex-sovietic (numărul populaţiei a crescut de la
2290 (în 1950) la 4366 (în 1990), sau cu 90,4%.
2.
Etapa de după anul 1990, fiind caracterizată ca o perioadă de
declin demografic (ca urmare a reducerii ratei natalităţii şi a creşterii
ratei mortalităţii populaţiei, însoţite de emigrări ale populaţiei spre
Vest şi Est [5, p. 6].
Din cauza unor schimbări de ordin politic, economic, social,
începând cu anii 90 ai sec. XX, s-au produs consecinţe semnificative,
ceea ce a condus şi la modificări de ordin demografic din ţară.
Reducerea natalităţii, creşterea mortalităţii şi schimbarea
caracterului sporului migraţional au dus la micşorarea ritmului de
creştere a numărului populaţiei, iar în ultimii ani – şi reducerea
numărului populaţiei Republicii Moldova. Astfel, în anii 1989-1990,
se stabilește un spor migratoriu negativ, cu tendințe de creștere, iar
în 1992-1994 se stabilește un spor natural negativ cu tendințe lente
de creștere [5, p. 7].
Conform datelor statistice oficiale, la 1 ianuarie 1998
numărul populației stabile constituia 3655,6 mii de locuitori, iar la 1
ianuarie 2009 – 3567,5 mii locuitori, cu o diferență de 88,1 mii. În
perioada respectivă, s-a redus numărul populației atât urbane, cât și
rurale: respectiv, cu 46,8 mii și 41,3 mii. Dar ponderea populației
rurale înregistrează o creștere ușoară în totalul populației urbane (În
perioada anilor 1997-2008, numărul populației scade în medie cu 7,3
mii persoane anual.).
În Republica Moldova putem distinge două tipuri de migrație:
1. migrația internă;
2. migrația externă.
Ca parte integrantă a procesului, migrația internă a populației
se manifestă diferit, în funcție de condițiile de dezvoltare a statului.
În anii 1994-1995, odată cu reforma statisticii migrației, evidența
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despre migrația populației Republicii Moldova a fost stopată. Făcând
o referire la informațiile despre migrația internă din 2009, stabilim
următoarele: anual sunt înregistrate cca 180-200 mii de acte de
migrație internă, adică anual își schimbă locul de trai 80-90 mii de
locuitori (urban, rural).
Repartizarea acestor direcții avea următoarele destinații: orașoraș – 24%; oraș-sat – 26%; sat-oraș – 35; sat-sat – 15%. Dominanta
migrației era între localitățile urbane și rurale, care constituia, în
general, 61%.
Transformările de ordin economic și politic din perioada
anilor 90 ai sec. al XX-lea – începutul sec. al XXI-lea au schimbat și
direcțiile migrării interne ale populației Republicii Moldova. Putem
deci constata că localitățile urbane mici (Briceni, Căușeni, Criuleni)
și localități urbane mijlocii (Soroca, Cahul, Orhei ș.a.) au pierdut din
importanța lor atractivă. Orașul Chișinău, fiind un centru economic,
politic, cultural, si-a menţinut la cel mai înalt nivel atractivitatea, la
fel ca și orașul Bălți [5, p.13-14].
Un impact negativ asupra proceselor sociodemografice din
Republica Moldova îl are reglementarea nesatisfăcătoare a proceselor
migrației provizorii, în scop de muncă, a populației de vârsta
economic-activă 15-17/62 ani, peste hotarele țării [6, p. 62].
Egalat cu reducerea numărului populației economic-active și
cu îmbătrânirea ei, procesul migrației în scop de muncă, ca fenomen,
devine un catalizator de impact major asupra proceselor economice,
sociale, demografice ș. a. Primele informații oficiale despre
emigrarea în scop de muncă au fost prezentate de Recensământul
populației din anul 2004, precum și de Ancheta forței de muncă
(AFM). Conform acestor date, din populația de 3 mln. 383 de mii,
peste hotarele țării se aflau 273 de mii, adică 8,1% din populația țării
[1, p.106]. În anul 2012, peste hotare se aflau cca 9% din populația
Republicii Moldova – 3 mln. 283 de mii sau 27% din populația aptă
de muncă. Dintre ei, ¾ sunt persoane cu vârste între 25-54 de ani. În
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mare măsură, în procesul migrațional extern este implicată populația
tânără a țării, vârsta medie a migranților de muncă fiind de 35 de ani.
Repartizarea migranților de muncă pe grupe de vârstă scoate în
evidență faptul că cele mai mobile sunt grupele de vârstă de 15-44 de
ani, atât în totalul migranților, cât și diferențiat pe medii (urban,
rural).
Conform datelor Departamentului Migrațiune, în perioada
realizării Recensământului din 2004, peste hotarele Republicii
Moldova se aflau cetățenii care, în marea majoritate, au emigrat
ilegal. Cel puțin 240 de mii de cetățeni ai țării lucrau fie ,,la negru”,
fie legal, în Federația Rusă, 40 de mii – în Cehia, 30 de mii – în
Portugalia, 20-50 mii – în Turcia, 20 de mii – în Spania, Franța,
Israel [1, p. 109 ].
Scăderea populației Republicii Moldova, fără Transnistria, de
la 3 mln. 657 de mii de locuitori în anul 1989, la cca 3mln. 383 de
mii de locuitori în anul 2004, a reprezentat una dintre tendințele
nefavorabile în evoluția pieței forței de muncă a țării, care s-a datorat
reducerii acute a activității economice, înrăutățirii calității vieții și
polarizării sociale, precum și emigrației forței de muncă [7, p.7].
În prezent, în Republica Moldova putem identifica trei tipuri
de migrație internațională:
1.
Migrația pe termen scurt – spre statele CSI;
2.
Migrația pe termen lung – spre țările UE;
3.
Migrația legală pe termen lung – spre SUA și Canada.
Totodată, în modelul internațional s-au înregistrat niște
tendințe, cum ar fi:

Redirecționarea dinspre regiunea CSI spre UE;

Reorientarea de la migrația pe termen scurt la migrația pe
termen lung;

Sporirea migrației spre SUA și Canada.
Această reorientare către țările care oferă venituri mai mari
creează oportunități mai mari pentru sporirea impactului de
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dezvoltare a migrației prin fluxuri mai mari de remitențe și fluxuri
financiare mai stabile [2, p. 5]. Conform unui studiu realizat de
Fundația Soros, fiecare a treia familie avea câte un membru la munci
peste hotarele țării, care transfera anual cca trei mii de dolari SUA [4,
p.109].
Dirijarea acestui tip de migrație a populației poate aduce
avantaje statului. Deci statul beneficiază dublu de pe urma
moldovenilor aflați la muncă peste hotare. Conform unor date ale
Băncii Naționale a Moldovei (BNM), concetățenii noștri au transferat
oficial, în 2007, cca 604 mln. USD. Experții Fondului Monetar
Internațional (FMI) constatau, în 2007, că 53% din valuta expediată
în Moldova a fost expediată oficial, iar 47% – neoficial [7, p. 21].
Dar acest fenomen al emigrației are consecințe negative:
pierderea demografică a populației economic-active, destrămarea
multor familii etc. Un factor determinant al emigrării se referă la
calitatea vieții migrantului. Aici se include: venitul, locul de muncă
și perspectivele pe care le oferă acestea, nivelul de trai etc.
De evidența migrației în Republica Moldova se ocupă un șir
de instituții de stat, cum ar fi: Biroul Național de Statistică,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene, Ministerul Dezvoltării Informaționale, Serviciul
de Grăniceri ș.a. Conform datelor statistice ale Biroului Național de
Statistică (Anuarul Statistic din 2008), numărul de emigranți
constituia: în 2001– 6446; în 2003– 7376; în 2005– 6827; în 2007–
7172; în 2008– 6988. Putem constata că numărul emigranților este în
creștere, în limita 6–7 mii de emigranți. Drept consecință, se
înregistrează pierderi de 5–6 mii de persoane, ceea ce duce la
reducerea potențialului demografic național [5, p.15].
Acest tip de migrație a populației Republicii Moldova este
foarte divers ca formă, tipuri și tendințe. Până la începutul anilor '90
ai sec. XX, migrația externă era orientată spre Est, în spațiul exsovietic. Acum, în paralel cu direcția Est, s-a conturat direcția Vest.
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Prioritar, direcția spre Est o constituie Rusia, în special orașele
Moscova, Sankt-Petersburg, în direcția Vest – statele UE. Conform
datelor prezentate de Anuarul Statistic din 2008, statele înalt
dezvoltate și cu mari oportunități socioeconomice sunt state
prioritare pentru emigranții moldoveni. 70% din totalul emigranților
au o motivație economică. În 2004, imigrația de familie constituia
42%, 35% – imigrația la muncă, 23% – la studii [5, p. 17].
Câștigurile remise de muncitorii migranți familiilor lor
reprezintă la moment cel mai mare avantaj vizibil al migrației pentru
moldoveni. Până acum, acestea au fost utilizate, în primul rând,
pentru consum. Cu toate acestea, remitențele au devenit surse
importante de capital de bază și investițional pentru multe afaceri de
familie din Republica Moldova. Banii transmiși de peste hotare au
constituit și constituie o premisă de creștere a veniturilor populației și
au fost cheltuiți (în 2007) pentru bunuri de consum curent (22%) sau
pentru sănătate (20%). Veniturile au contribuit la mărirea Produsului
Intern Brut (PIB). Cca 21% din veniturile bănești au fost puse la
păstrare în sistemul bancar din țară. 7% au fost investite activ în
ateliere, baruri, magazine ș.a, iar 8% – pentru achitarea unor datorii.
O consecință pozitivă, optimistă este că o bună parte din
emigranți revine la baștină cu o altă mentalitate, modificată, cu o altă
cultură a muncii, gata să activeze conform standardelor, modelelor
preluate din străinătate [7, p. 25]. Dar, cu toate acestea, nici acum nu
se înregistrează un progres în dezvoltarea infrastructurii sociale,
emigrația fiind alimentată continuu de numărul mare de tineri care nu
reușesc să-și găsească locuri de muncă bine remunerate în țară.
Migrația forței de muncă a crescut brusc pe parcursul
ultimelor două decenii. Mai multe studii efectuate asupra
fenomenului au reușit să demonstreze impactul semnificativ pe care
această deplasare a brațelor de muncă îl are asupra situației
economice și sociale din republică. Cu toate că se acordă o atenție
sporită relației dintre migrație și dezvoltare, politicile naționale de
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migrație deseori nu reușesc să obțină beneficii înalte, pentru că ele nu
integrează într-un mod corect politicile de migrație în strategiile lor
generale de dezvoltare [2, p. 5].
Procesul de emigrare a forței de muncă poate crea condiții
pentru traficul de ființe umane în scopul muncii forțate sau al
exploatării sexuale. Emigrarea a creat o cultură a dependenței
copiilor din familiile cu emigranți, scăzând, totodată, interesul pentru
educație și pentru piața muncii [7, p. 28].
Activând ilegal, moldovenii nu contribuie la politicile de
asigurare socială nici în țară, nici peste hotare. Astfel, se amenință
stabilitatea sistemului de pensii din Republica Moldova.
Efectele negative ale emigrării se răsfrâng și asupra familiilor
care, de multe ori, se destramă, se micșorează rata natalității, se
încurajează viața libertină, reducându-se, astfel, numărul căsătoriilor
și crescând vârsta de întemeiere a familiilor. Deplasarea unuia dintre
membrii familiei, pentru o perioadă de timp, în străinătate poate duce
la modificări de roluri și funcții: unul dintre membrii rămași în țară
preia funcția de cap de familie. Eforturile depuse pentru a îndeplini
sarcinile celui plecat sunt adesea resimțite negativ.
Conform unei investigații realizate de către Agenția de Rating
și Investigații ,,Fin Consultant RI”, pe lângă scăderea natalității și
creșterea mortalității, exodul populației peste hotare este principala
cauză a declinului demografic din Republica Moldova. Potrivit
studiului, motivele de bază ale exodului populației sunt considerate
salariile reduse (45%), lipsa locurilor de muncă bine remunerate în
țară (24,5%), starea deplorabilă în unele localități rurale (15,6%).
Unul dintre motivele migrației moldovenilor poate fi considerat și
lipsa oportunităților de a avansa profesional (10,2%). Acest studiu
relevă faptul că o bună parte din cei chestionați (53,4%) ar dori să
lucreze în UE; în Canada și SUA (24,4%); în țările CSI (13,7%); în
Australia (5,5%). Potrivit acestor investigații, ar trebui să ne
alarmeze faptul că cca 80 la sută din populație tinde să emigreze,
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motivele de bază fiind nu numai veniturile și condițiile precare de
trai, dar și atmosfera social-politică insuportabilă și un nivel scăzut
de educație și de cultură [7, p. 21].
Unii sociologi consideră că numărul real al migranților
moldoveni este de peste un milion. Un sfert din ei au decis să nu se
mai întoarcă în R.M.
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ASPECTE ALE VIEȚII COTIDIENE ÎN RSSM DIN ANII
1970-1980, PRIN PRISMA DATELOR STATISTICE
Elena REȘETNIC, doctorandă
Abstract
A new current in the modern historiography, is the history of
private life, in which should be included fields like: living conditions,
medical service, people’s free time etc. The 70s-80s of XX-th century,
were characterized by an economic crisis, which influenced the
quality of private life.
O nouă tendință în istoriografia contemporană este studierea
vieții cotidiene. În acest sens, este necesară cunoașterea mai multor
aspecte ale vieții zilnice a indivizilor. Vom evidenția, în primul rând,
condițiile de trai, deservirea medicală, organizarea timpului liber etc.
Istoriografia comunistă nu a respectat standardele existente de
studiere a vieții cotidiene. Lucrările istoricilor sovietici, profund
politizate, nu pot fi considerate repere de studiu, deoarece
istoriografia era o unealtă a partidului și expunea doar acele
probleme, care conveneau liniei de partid, evitând tot ce putea
submina autoritatea regimului. Cercetarea vieții cotidiene din anii
1970-1980 trebuie reinterpretată nu numai prin studierea
documentelor de arhivă, care au fost doar cu puțin timp în urmă
desecretizate, dar și a datelor statistice din Anuarele Statistice ale
Republicii Moldova.
Condițiile de trai depind, în mare măsură, de nivelul de
dezvoltare al economiei, iar RSSM se afla într-o continuă și profundă
criză economică, ceea ce influența direct proporțional calitatea vieții
oamenilor. Cele mai obișnuite obiecte de uz casnic și produsele
alimentare de primă necesitate, precum pâinea sau laptele, erau
deficitare. În același timp, depozitele erau pline de mărfuri pe care
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nimeni nu le cumpăra, deoarece erau de proastă calitate. Cercetătorul
Kaul T. N. ne oferă detalii ale acestei situații: „Rafturile depozitelor
se rupeau de rezerve de produse necalitative; resursele, capitalul,
energia, se consumau ineficient.”[3, p.121]
Conform datelor statistice oferite de autorități, asigurarea
populației cu obiecte de menire social-culturală și de uz casnic era
precară. Pentru unele dintre aceste obiecte exista o acoperire mai
bună, altele însă erau deficitare. Astfel, către anul 1980, la 100 de
familii, reveneau câte 73 de frigidere, 97 de aparate de radio și 69 de
televizoare, în timp ce aparate de fotografiat – doar 22,
magnetofoane – 12, mașini de spălat rufe – 54, aspiratoare de praf –
29 etc. [1, p.122].
În aceeași ordine de idei, trebuie de menționat că populația
era foarte slab asigurată cu gaze naturale pentru încălzire și pentru
pregătirea alimentelor. În 1980, rețeaua de gazoducte constituia doar
573,5 km, dintre care numai 165,2 km acopereau localitățile rurale.
În același timp, o mare parte a locuințelor foloseau încă gaz lichefiat
[1, p.144].
Dotarea fondului locativ cu mijloace strict necesare pentru
viață constituie, de asemenea, un aspect important în viața
cetățenilor. Constatăm o diferențiere substanțială între spațiul urban
și cel rural, în problema dată. Astfel, un localitățile urbane, suprafața
dotată cu apeduct, în 1985, constituia 94,7 %, cu canalizare – 93,4 %,
cu gaz – 91,7 %, cu apă caldă – 70,3 % [2, p. 219]. Iar la sate, dacă e
să credem statisticilor oficiale, ponderea localităților dotate cu
apeduct era de 66,9 %, cu canalizare – 58,7 %, cu gaz – 77,4 %, cu
apă caldă – 26,6 % [2, p. 220].
Deservirea medicală, de asemenea, nu corespundea
exigențelor. Către anul 1980, în RSSM erau doar 12,6 mii de medici,
ceea ce reprezenta că unui medic îi reveneau 321 de locuitori [2, p.
184]. Numărul de femei-medici ajunge la cifra de 7294,constituind
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58 % din numărul total de medici. Această creștere este considerabilă
având în vedere că, în 1960, erau doar 2721 [1, p. 183].
Cu referire la darea în exploatare a spitalelor, anuarele
statistice ne oferă următoarele date: în 1975, au fost date în folosință
1317 locuri, în 1980, numai 1004, iar în 1985, erau 2070 de locuri [1,
p. 150].
Numărul sanatoriilor cu tratament a scazut, de asemenea, de la
17 (în 1970), la 14 (în 1980). În aceeași situație se aflau și sanatoriile
pentru copii. În același timp, a crescut numărul caselor pentru
odihnă, de la 6 la 18 [1, p. 192].
Organizarea timpului liber, pentru diferite categorii de
persoane, varia. În orașe, oamenii puteau vizita teatrele, muzeele,
cinematografele sau bibliotecile. La sate, oamenii nu aveau prea mult
timp liber, dar nici aceleași posibilități pe care le oferea orașul.
De asemenea, numărul cărților editate este în scădere: de la
1710 unități de tipar, în 1970, s-a ajuns la cifra de 1498, în 1980. Iar
dintre acestea, mai puțin de jumătate sunt editate în limba română.
Același lucru se întâmplă și cu revistele. Dar are loc o creștere a
numărului de ziare tipărite: de la 120 în 1970, la 175 în 1980, ceea ce
nu este deloc întâmplător, ziarele fiind întotdeauna antrenate în
scopuri propagandistice [1, p. 176].
Nu în ultimul rând, instalațiile cinematografice beneficiau de
o atenție deosebită, datorită rolului pe care îl aveau în propaganda
ideologică. Acest fapt este evident din numărul instalațiilor
cinematografice în localitățile rurale. În anul 1970, se înregistrează
un număr total de 1759, dintre care 1613 – în localitățile rurale [1, p.
175]. Deja în 1985, acestea ajung la un număr de 1906, dintre care
1695 – în spațiul rural [2, p. 205].
Un alt domeniu care asigură pertecerea timpului liber este
teatrul. Dacă în 1970 avem opt teatre profesioniste, în 1985 sunt doar
șapte. Scade și numărul de vizitatori ai teatrelor, de la 333 de vizite la
1000 de locuitori, la – 318 [1, p. 174].
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Muzeul este, de asemenea, o instituție care poate fi antrenată
în scopuri ideologice. Dacă în 1970 existau doar 22 de muzee, în
1985 erau deja 71, dintre care 22 – muzee istorice și etnografice, 26 –
de studiere a ținutului natal, 6 – muzee de studiere a artelor, 16 –
muzee comemorative. Crește și numărul vizitatorilor: de la 528 la
1000 de locuitori, la 672 [2, p. 207].
Studierea datelor statistice, oferite de anuare, ne permite să
concluzionăm că viața cotidiană a oamenilor, în societatea sovietică,
în anii 1970-1980 ai sec. al XX-lea, era marcată profund de lipsuri și
greutăți, iar singurul lucru care conta era propaganda comunistă.
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APORTUL MITROPOLITULUI GURIE GROSU LA
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI BISERICESC DIN
BASARABIA INTERBELICĂ
Maria ŞEVCIUC, doctorandă
Abstract
In the process of spiritual rebirth romanians’ national from
Bessarabia after union with Romania a special role was given to the
Orthodox Christian church whose followers formed the
overwhelming majority of the population.
164

It is a time of affirmation of large clerics and romanian patriots as
Gurie Grosu who after 1918, was the Archdiocese of Chisinau and
Hotin. During 1927 the Diocese of Chisinau and Hotin was raised to
the rank of Metropolitan, and Gurie Grosu was invested by royal
decree as metropolitan.
As Archbishop and Metropolitan, Gurie Grosu had a special
role in promoting religious and cultural heritage.
Perioada interbelică a Basarabiei a fost marcată de schimbări
esenţiale atât în domeniul politic, cât şi în cel cultural şi spiritual.
Este o perioadă marcată de lupte pentru sprijinirea ideii de
promovare a culturii româneşti.
În procesul renaşterii spirituale naţionale a românilor din
Basarabia, după unirea cu România, un rol deosebit i-a revenit
Bisericii creştine ortodoxe, ai cărei adepţi alcătuiau majoritatea
covârşitoare a populaţiei [1, p. 102]. Este o perioadă de afirmare a
unor mari clerici şi patrioţi români, precum Gurie Grosu. Acesta, în
anul 1918, este numit vicar al Mitropoliei din Iaşi, cu numele
„Botoşăneanul” [4, p. 321-322], iar la 16 mai 1921 este învestit de
către regele Ferdinand I al României la tronul Arhiepiscopiei
Chişinăului şi a Hotinului în calitate de mitropolit primat. Pe
parcursul anului 1927, Eparhia Chişinăului şi a Hotinului a fost
ridicată la rang de Mitropolie, în fruntea căreia, prin decret regal, a
fost numit Î.P.S Gurie Grosu [8, p. 23-24].
În calitate de arhiepiscop şi de mitropolit, Gurie Grosu a avut
un rol deosebit în promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural
bisericesc. El a contribuit la edificarea noilor locaşuri sfinte. Pe tot
cuprinsul eparhiei s-au ridicat biserici, sfinţite de către înaltul ierarh.
Deja în anul 1925, numărul lor a ajuns la 1090. Din vechile
documente aflăm că Mitropolitul Gurie Grosu înfiinţează, în anul
1932, Mănăstirea Chistoleni pe moşia lui Vasile Pistol, un creştin
originar din satul Sadaclia, care a donat 50 de hectare de pământ
165

Mitropoliei Moldovei. În documente, mănăstirea este numită şi
„Mănăstirea Mitropolitului Gurie” [9].
Întreaga perioadă cât a condus Arhiepiscopia Chişinăului,
ulterior Mitropolia Basarabiei, Gurie Grosu a avut de soluţionat
spinoasa problemă a averilor bisericeşti, care a apărut ca urmare a
adoptării, la 27 noiembrie 1918, a Legii de reformă agrară pentru
Basarabia, confirmată prin Decretul regal de la 22 decembrie 1918.
Potrivit acesteia, se expropria averea funciară a mănăstirilor,
lăsându-i-se fiecăreia doar câte 50 ha de pământ cultivabil, iar
fiecărei parohii – câte 6-8 ha de cleric [3, p.193].
După înfiinţarea, prin Legea din 10 martie 1923, a celor trei
episcopii separate şi independente una de alta: Episcopia Hotinului,
Arhiepiscopia Chişinăului şi Episcopia Ismailului, ce cuprindeau
toate judeţele Basarabiei, nu s-a prevăzut şi nu s-a rezolvat, nici prin
acea lege, nici prin altă lege ulterioară sau prin vreo dispoziţie legală,
soarta averii eparhiale din Basarabia, care alcătuia patrimoniul fostei
Arhiepiscopii a Chişinăului şi Hotinului. Nu s-a făcut repartizarea
acestui patrimoniu comun între episcopiile nou-create nici atribuirea
fiecăreia dintre ele, într-o anumită formă şi în proporţie cuvenită, a
părţilor respective. Însă a fost instituită Eforia bisericească a
Basarabiei, care era compusă din reprezentanţii avizaţi din partea
celor trei episcopii, ce avea ca scop administrarea averii comune [8,
p. 25-26].
Mitropolitul Gurie Grosu a contribuit, de asemenea, la
ridicarea, în apropierea casei arhiereşti, a unei clădiri cu două nivele
pentru fabrica de lumânări, a început construcţia unui nou orfelinat,
situat la 12 km de Chişinău, şi a sanatoriului pentru cler la Budachi.
Printre alte realizări ale acestuia se numără şi înfiinţarea Facultăţii de
Teologie [8, p. 27]. În acest scop, la 12 iunie 1926, Arhiepiscopia a
adresat Sfântului Sinod de la Bucureşti un memoriu semnat de
arhiepiscopul Gurie, consilierul V. Burjacovschi şi secretarul general
C. Tomescu. Autorii memoriului prezentau, spre deosebire de
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celelalte demersuri, „problema integrală a stării culturale” din
Basarabia, altfel spus, descriau într-un sistem logic şi convingător
motivele, factorii şi condiţiile ce determinau oportunitatea înfiinţării
Facultăţii. În primul rând, se evocau reminiscenţele regimului
colonial ţarist, indicându-se asupra „lâncezelii” vieţii culturale:
„Provincia nu are totuşi înfiinţare culturală, în cuprinsul ei nu se
frământă idei de ştiinţă, intelectualitatea e neglijată” [7, p. 272]. Se
menţiona apoi că tinerii care absolvesc universităţile din ţară nu sunt
de prea mare folos în activitatea lor „nici pentru provincia în care
trăiesc, dar cu atât mai mult pentru renumele cultural al Ţării” [7, p.
272]. Astfel, în viziunea autorităţii eparhiale din Basarabia, viitoarea
instituţie de învăţământ teologic urma să fie un important centru
cultural şi ştiinţific, ca şi cele din România Mare, un nucleu care
trebuia să impulsioneze activitatea intelectualităţii basarabene, un
propulsor al întregii vieţi spiritule.
Facultatea de Teologie, din momentul înfiinţării sale, s-a
bucurat de sprijinul didactic şi financiar al Mitropoliei Basarabiei şi,
personal, al lui Gurie Grosu. Pe lângă bursele acordate de mitropolit,
Facultatea a primit cărţi, care au completat biblioteca.
Mitropolitul Gurie îi atrăgea în activitatea pe care o desfăşura
în rândurile clerului basarabean şi pe profesorii Facultăţii, care în
virtutea pregătirii lor ştiinţifice şi teologice erau chemaţi să
contribuie la restructurarea şi sporirea rolului bisericii în societate.
La îndemnul Mitropolitului Gurie şi a profesorilor Facultăţii,
studenţii-teologi au elaborat prima revistă misionară [7, p. 272-276].
Un rol însemnat l-a acordat Gurie Grosu activităţilor misionare. El a
sprijinit în mod direct o serie de societăţi, precum „Frăţimea Naşterii
lui Hristos”, al cărui preşedinte era din 1919. Societatea edita cărţi,
reviste, organiza conferinţe, ţinea lecţii cu caracter catiheticmisionar.
Conform Legii de organizare a Bisericii Române din 1925,
societăţile misionare erau coordonate de Societatea Culturală a
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Consiliului Eparhial. Astfel, pe lângă fiecare episcopie s-au deschis
cercuri de misionari, care aveau sarcina de a combate cultele
neprotestante, precum şi de a convinge credincioşii să accepte
reforma calendaristică [8, p. 28]. Revista „Misionarul”, editată din
1928 până în 1943, punea în lumină activitatea respectivă,
concomitent executând-o. Mitropolitul Gurie, încă înainte de a deţine
înalta demnitate, în 1908, paralel cu munca la revista „Luminătorul”,
publică şi vestita sa „Bucoavnă” (Abecedarul), pe care o reeditează
începând cu 1918. Autoritatea charismatică a celui ce avea să poarte
camilafcă albă a încurajat orice fel de lucrare care slujea ideea
naţională şi, implicit, pe cea creştină, fiind el însuşi unul dintre cei
mai activi misionari [2, p. 17-18].
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