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Cuvânt-înainte 

Promotor al valorilor europene în educație, al cadrelor de 

înaltă calificare naționale și internaționale, doctoratul UPSC „Ion 

Creangă” include trei 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 învățământ; 

 533.01 Pedagogie universitară; 

 533.02 Pedagogie vocațională; 

 533.03 Pedagogia adulților; 

 534.01 Pedagogie specială. 
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Noile cerinţe ale Procesului de la Bologna au stimulat 

extinderea relaţiilor internaţionale, a mobilităţii academice, a 

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), 

șase  bursieri prin programul Ianus 2. 

Un aport considerabil în activitatea doctoratului UPS 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, UPS „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 
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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. 

Meritul incontestabil al acestor realizări aparţine atât 

administraţiei, cât şi întregului corp profesoral-didactic, 

doctoranzilor şi 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 tranzitată de 

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

fost necesare pentru a moderniza, a structura, a revigora mişcarea 

ştiinţifică actuală.  

Universitatea Pedagogică reprezintă o structură 

educaţională complexă, ale cărei principii, metode şi valori sunt 

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

pregătire a studenţilor se datorează, în primul rând, profesorilor 

universitari care activează în Universitate. O activitate ştiinţifică 

intensă o desfășoară 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 
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particulare. Un semn al intensei şi sistematicii activităţi ştiinţifice pe 

care aceştia o realizează îl reprezintă numărul, relativ în creştere, al 

doctoranzilor posesori ai burselor nominale ale Guvernului, ai 

burselor internaţionale, cel al participanţilor la conferinţe şi 

simpozioane, dezbateri, forumuri, cercetări naţionale şi 

internaţionale – lucru ce sporeşte prestigiul Universităţii ca „oază 

de cultură şi ştiinţă". (Anual beneficiază de aceste burse cca doi 

doctoranzi, în total până la etapa actuală am avut cca 20 bursieri.)  

În prezent, circa 70 de  doctori şi doctori habilitaţi 

coordonează tezele de doctor şi de doctor habilitat.  

În cadrul instituţiei noastre activează următoarele Consilii 

ştiinţifice specializate și Seminare științifice de profil: 

 Istoria universală (pe perioade);  

 Istoria românilor (pe perioade); 

 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională;  

 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ 

(discipline socioumane); 

 Pedagogie generală; 

 Psihologie specială; 

 Pedagogie specială. 

Rezultatele activităţii doctoratului sunt elocvente: doar în 

2015-2016, în Seminarele științifice de profil și în Consiliile 

științifice specializate ale Universității noastre s-au susţinut o teză 

de doctor habilitat şi 24 teze de doctor. 

 Aceste rezultate au fost posibile şi graţie eforturilor depuse 

de conducătorii ştiinţifici, catedrelor, dar şi managementului eficient 

al administrațieiuniversității și al doctoratului.  

Președinte CȘSUD, conf. dr.  L. ARMAȘU-CANȚÎR 
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UTILIZAREA TIC ÎN EVALUAREA COMPETENŢELOR 

LINGVISTICE 

 

Ana BULAT, doctorandă 

 

Abstract 

Technological progress that marked the 20 century is also 

remarkable in the educational environment. Information and 

Communication Technologies (ICT) influence educational 

demarches through the quantity and the quality of the information 

given to students and teachers. The integration of ICT in the 

assessment process of the language French skills presents multiple 

advantages, like: the objectivity of results’assessment, the diminution 

of the emotions, immediate feek-back for students and teachers, 

simultaneous assessment of students with different training levels, 

etc.  

Key words: Information and Communication Technologies 

(ICT), advantages, assessment, language skills, French. 

 

Adnotare 

Progresul tehnologic care a marcat sec. XX este remarcabil 

şi în mediul educativ. Tehnologiile informaţionale şi 

comunicaţionale (TIC) influenţează demersurile educative prin 

cantitatea și calitatea informaţiilor pe care le fac accesibile actorilor 

procesului educaţional. Integrarea TIC în procesul de evaluare a 

competenţelor lingvistice la limba franceză prezintă numeroase 

avantaje, printre care: obiectivitatea evaluării rezultatelor, 

diminuarea emoţiilor, feedbackul imediat pentru profesor şi student, 

evaluarea simultană a studenţilor cu nivel diferit de pregătire.  
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Cuvinte-cheie: tehnologii informaţionale şi comunicaţionale 

(TIC), avantaje, evaluare, competenţe comunicative, limba franceză. 

Revoluţia tehnologică ce a bulversat secolul al XX-lea şi-a 

lăsat amprenta şi asupra mediului educativ. Tehnologiile 

informaţionale şi comunicaţionale (TIC), definite de Dicţionarul 

francez Larousse ca „ansamblul tehnicilor şi echipamentelor de 

prelucrare a datelor ce permit comunicarea la distanţă pe cale 

electronică (cablu, telefon, internet etc.)” [9] au încurajat elaborarea 

suporturilor didactice care susţin eliberarea pedagogilor de 

constrângeri de spaţiu sau de distanţă pentru realizarea procesului 

instructiv [11, p. 148]. Înglobând trei tehnologii – informatică, 

telecomunicaţii şi audiovizual – materializate în calculatorul conectat 

la reţeaua internet, acest mod inovator de comunicare [TIC] 

influenţează demersurile educative prin cantitatea şi calitatea 

informaţiilor pe care le pune la dispoziţie.  

Folosirea TIC nu reprezintă un scop în sine, ci este un mijloc 

de a rezolva anumite cerinţe prin care studenţii reuşesc să exploreze 

idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind 

din ce în ce mai personalizat, mai individualizat şi mai eficient [6, p. 

18].  

Integrarea resurselor TIC în procesul de evaluare poate fi 

benefică şi asigură o creştere a performaţelor în condiţiile în care 

studenţii posedă cunoştinţe de utilizare a calculatorului. Acest lucru 

este posibil prin introducerea cursurilor de informatică şi TIC. De 

asemenea, ar trebui să fie intensificată utilizarea calculatoarelor 

performante, conectate la Internet, în sălile de curs, în biblioteci. În 

aceste condiţii, posedarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale  

disciplinei de către profesori ar trebui completată cu competenţa de 

utilizare a TIC. Liliana-Violeta Constantin afirmă că rolul TIC nu 

este de a fi utilizat drept un instrument pentru a prezenta 

conţinuturile existente sub o altă formă, ci de a „modifica modul de 
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gândire şi stilul de lucru [în sala de curs] al profesorilor, cristalizate 

în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de 

personalitatea şi de posibilităţile [studentului]” [1, p. 304]. Tot 

dumneaei accentuează faptul că TIC nu trebuie să fie o corvoadă 

pentru student, fiecare având dreptul să aleagă metoda care i se 

potriveşte cel mai bine. Deci, nu este obligatoriu să excludem lucrul 

cu manualul, creta, tabla şi buretele.  

În această ordine de idei, printre avantajele utilizării 

produselor TIC în învăţarea limbii franceze putem enumera: 

- accesul nelimitat la informaţii, disponibile mereu; 

- consultarea imediată a resurselor autentice; 

- creşterea receptivităţii şi a interactivităţii (prin stimularea 

atenţiei audio-vizuale);  

- asigurarea comunicării şi colaborării între studenţi şi 

profesor; 

- dezvoltarea competenţei de comunicare prin interacţiunea cu 

specialişti, cu interlocutori francezi nativi; 

- „evadarea” în limba franceză; 

- stimularea interesului faţă de noutate; 

- creşterea frecvenţei la ore; 

- dezvoltarea gândirii logice; 

- învăţarea în ritm propriu; 

- aprecierea obiectivă a rezultatelor etc.  

Ioan Nicola, încă din 1980 vorbea despre alternativa evaluării 

cu ajutorul „maşinilor – dispozitive mecanice, electromagnetice sau 

electronice cu ajutorul cărora se administrează programul de 

verificare şi se înregistrează răspunsurile date de către elevi” [7, p. 

286]. Astăzi, aceste „maşini” [computere] au intrat în obişnuinţa 

zilnică a studenţilor, iar evaluarea cu ajutorul lor exprimă perspectiva 

spre care se îndreaptă învăţământul modern. 
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Evaluarea asistată de calculator presupune prezenţa unor 

programe prevăzute pentru a testa gradul de pregătire al studenţilor şi 

a aprecia răspunsurile acestora. Performanţa verificării realizate prin 

intermediul noilor tehnologii depinde de algoritmul de testare 

elaborat în vederea creării situaţiilor a căror soluţionare ar permite 

evaluarea nivelului de pregătire a studentului, felul în care el 

operează cu cunoştinţele deja acumulate.  

Vorbind despre evaluarea prin intermediul TIC, Claudiu-

Marcel Gavrilă face două observaţii [4, p. 9]: 

1. Absenţa persoanei fizice în faţa celui evaluat şi 

confruntarea directă, activă cu ecranele de test, oferite de programe, 

exercită un efect psihologic pozitiv, de eliberare a celui testat de 

inhibarea predominantă în momentul testării ştiind că este observat în 

permanenţă. 

2. În ceea ce priveşte domeniul utilizării programelor de test, 

acestea pot fi incluse în lecţiile cu caracter recapitulativ, de verificare 

a cunoştinţelor sau în predările curente, pentru fixarea cunoştinţelor 

nou transmise. 

Referitor la utilizarea TIC în evaluare, Costel Neicu 

subliniază faptul că spaima rezultatului pe care trebuie să-l obţină 

studentul dispare aproape în totalitate, deoarece atenţia lui se 

transferă de la coala albă spre modul de prezentare a conţinutului 

testării, implicit deci şi asupra conţinutului [6, p. 45]. Folosind 

exerciţii „en ligne” (online) avem posibilitatea de a conferi un 

caracter ludic evaluării competenţelor lingvistice, ceea ce ar 

minimaliza gradul de dramatizare a erorilor şi ar favoriza astfel 

progresul studenţilor. Această dimensiune interactivă a evaluării 

reuşitei studenţilor ar avea drept rezultat încurajarea autonomiei lor. 

Pe de altă parte, evaluarea prin intermediul TIC eficientizează 

în mod considerabil felul cum sunt testaţi studenţii; se economiseşte 

timpul pierdut altădată cu scrierea subiectelor sau cu corectarea unui 
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volum mare de lucrări care, de mai multe ori, implică divergenţe 

referitoare la descifrarea scrisului de mână. Mai este de adăugat şi 

faptul că „scuza invocată atâta timp cu uitatul caietului de teme acasă 

nu mai ţine în era digitală” [2, p. 151]. 

Printre avantajele utilizării calculatorului în procesul de 

evaluare a competenţelor lingvistice mai putem enumera: 

- obiectivitatea evaluării rezultatelor; 

- feedbackul imediat pentru student şi profesor; 

- diminuarea emoţiilor; 

- o mai bună concentrare a studenţilor; 

- condiţii egale pentru toţi subiecţii evaluaţi; 

- evaluarea simultană a mai multor studenţi cu nivel diferit de 

pregătire etc. 

Datorită faptului că noile tehnologii facilitează învăţarea 

individualizată, prin colaborare, creativă, ele permit evoluţia de la un 

sistem de evaluare care sancţionează la un sistem de evaluare care îl 

însoţeşte pe student în procesul educativ. 

Concomitent cu avantajele multiple pe care le prezintă 

evaluarea competenţelor lingvistice prin intermediul TIC, este logic 

să prezentăm şi o listă de puncte nevralgice ale utilizării acestora, 

enumerate de diferiţi specialişti interesaţi de acest subiect [3, p. 12; 

1, p. 298; 5, p. 20]: 

- reticenţa din partea şcolilor, a profesorilor; 

- lipsa accesului la noile tehnologii; 

- lipsa conectivităţii/conexiunea slabă la Internet; 

- lipsa conţinuturilor/softurilor speciale pentru profesori; 

- fiabilitate redusă pentru unele surse de pe Internet în 

comparaţie cu cele oferite de biblioteci; 

- plagiatul sporit; 
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- folosirea excesivă a tehnologiilor poate duce la pierderea 

abilităţilor practice de investigare a realităţii, la deteriorarea 

relaţiilor umane; 

- activitatea mentală a studenţilor poate fi diminuată, ea fiind 

dirijată pas cu pas etc. 

În acest context, trebuie să menţionăm faptul că evaluarea nu 

poate fi atribuită în exclusivitate calculatorului. Progresul înregistrat 

pe parcursul instruirii poate fi apreciat în condiţiile unui contact 

direct între profesor şi student, căci oricât de desăvârşite ar fi 

programele, profesorul rămâne maşina perfectă de evaluat. Astfel, 

rolul profesorului va marca o schimbare pozitivă esenţială. Procesul 

educaţional va fi supus descentralizării: sistemul centrat pe profesor 

se va transforma într-unul centrat pe subiecţi. Profesorul nu va mai 

îndeplini rolul de solist, ci pe acel de acompaniator, ajutându-şi 

studenţii să acumuleze, să organizeze şi să opereze cu cunoştinţele 

acumulate; mai degrabă îi va ghida decât îi va modela [10, p. 8]. 

Vorbind despre noua misiune a profesorului în era noilor 

tehnologii utilizate în educaţie, găsim elocventă formula acţiunii 

educative propusă de Gabriel Zamfir sub forma schemei ce urmează 

[8, p. 181]:  

                               
Fig. 1. Schema hexadică a acţiunii educative 
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După cum observăm din imagine, conform autorului citat, 

formatorul devine instruit şi formator în mod necondiţionat. 

Din cele menţionate mai sus referitor la evaluarea 

competenţelor lingvistice prin intermediul TIC, concluzionăm că 

utilizarea noilor tehnologii duce la schimbări importante în procesul 

de evaluare. Tehnologiile informaţionale fac par parte din cotidian, 

deci nu mai putem să le ignorăm, ci să adoptăm o metodologie de 

evaluare şi cu ajutorul lor, orientată spre performanţă. 
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INCURSIUNI ÎN DEFINIREA TERMENILOR 

COMPETENȚĂ ȘI COMPETENȚĂ DE COMUNICARE 

Angela TULEI, doctorandă 

 

Abstract 

 The author explores a less trodden path for improving 

linguistic education by teaching students a foreign language: 

explaining the meanings given to the terms competence and 

communicative competence, which give theoretical solutions for 

achieving the formulated goal. 

 Key words: competence, communicative competence, foreign 

language, general culture. 

 

Adnotare 

 Autoarea explorează o cale mai puțin bătătorită de 

îmbunătățire a educației lingvistice prin învățarea de către studenți a 

limbii străine: descifrând sensurile atribuite termenlor competență și 

competență de comunicare, care dau soluții teoretice atingerii 

scopului formulat. 
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 Cuvinte-cheie: competență, competență de comunicare, 

limbă străină, comunicare, cultură generală. 

 

Studierea unei limbi străine nu mai constituie doar un obiectiv 

de cultură generală, ci devine tot mai mult un obiectiv de formare 

profesională. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

profesională în limba engleză necesită stabilirea cadrului teoretic al 

specificității activităţilor didactice, a cerinţelor față de limbajul 

profesional, stabilirea principiilor de selectare-structurare a 

conținuturilor pentru învățarea limbii engleze, inclusiv a celor de 

origine neprofesională. 

A vorbi într-o limbă străină înseamnă a putea comunica în 

această limbă.  

Necesitatea dezvoltării la studenţi a competenţei de comunicare 

este în continuă ascensiune. În prezent, toate cercetările pedagogice 

arată că personalitatea umană se formează profesional anume în 

procesul comunicării. 

Educaţia este privită ca o evoluţie a personalităţii de-a lungul 

întregii vieţi; învăţăm deci mereu pentru o dezvoltare valabilă pe 

termen lung, deoarece progresul se derulează cu o viteză mult mai 

mare decât cea a succesiunii generaţiilor. A. Petre menţionează că 

„prin intermediul comunicării, indivizii îşi împărtăşesc interese, 

atitudini, simţăminte şi transmit cunoştinţe şi idei” [12], iar J.-C. 

Abric apreciază în structura comunicării „ansamblul proceselor prin 

care se realizează schimbul de informaţii şi de semnificaţii între 

persoane aflate într-o situaţie socială concretă” [1, p 58].  

Preocupat de problematica dezvoltării competenţei de 

comunicare, A. Petre menţionează: „comunicarea reprezintă un 

proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită 

prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn” [12].  
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Pentru prima dată, conceptul de competenţă a fost folosit de 

Platon.  

Conceptul de competenţă de comunicare a fost folosit pentru 

prima dată de D. Hymes (1972) [Apud: 8], referitor la nivelul de 

învăţare a unei limbi; aceasta permite transmiterea de enunţuri şi 

înţelegerea mesajelor în situaţii contextuale specifice. 

Constatările lui D. Hymes au fost preluate de M. Canale şi    

M. Swain (1980), care au propus Modelul teoretic al competenţei de 

comunicare, drept punct de plecare servindu-le următoarea idee: 

„competenţa de comunicare se referă la relaţia dintre competenţa 

gramaticală sau cunoaşterea regulilor gramaticale şi competenţa 

sociolingvistică sau cunoaşterea regulilor de folosire a limbajului [5, 

p.6]. Modelul dat conţine trei componente:  

1) competenţa gramaticală – acurateţea formării propoziţiilor 

şi a utilizării vocabularului;  

2) competenţa sociolingvistică – capacitatea de a înţelege şi a 

folosi limbajul în diferite contexte sociale;  

3) competenţa strategică – capacitatea de comunicare eficientă 

[5, p. 28-31]. 

Teoria învăţământului bazat pe competenţe a apărut în SUA şi 

a rezultat din studiul experienţei avansate a cadrelor didactice. 

Iniţial, termenul competenţă a apărut în psihologia 

profesionalismului, apoi s-a răspândit în cercetările practice ale 

psihologiei sociale, iar de aici s-a răsfrânt asupra cercetărilor 

cognitive, inclusiv în studiul pedagogic. 

În practica internaţională, conceptul de competenţă apare în 

calitate de termen central, deoarece: 

 competenţa întruneşte elementul intelectual şi aptitudinal al 

educaţiei;  
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 elementul intelectual şi aptitudinal al educaţiei include 

ideologia de interpretare a conţinutului învăţământului, format „de la 

finalitate”;  

 competenţa de bază are esenţă integrativă, ea absorbind un şir 

de capacităţi şi cunoştinţe omogene sau înrudite, care se referă la 

sferele largi ale culturii şi activităţii profesionale.  

Conform lui G. Boterf, competenţa desemnează un ansamblu 

de resurse (cunoştinţe, capacităţi, atitudini), în vederea rezolvării 

unei situaţii complexe aparţinând sferei situativ-problematice [3, 

p.38]. 

Pornind de la J. Henry şi J. Cormier, am dedus următoarele 

caracteristici de bază ale competenţei:  

• este complexă,  

• este relativă,  

• este potenţială,  

• este exercitată într-o anumită situaţie,   

• este completă şi insecabilă,  

• este transferabilă,  

• este conştientizată.  

În aceeaşi ordine de idei, A. Beauchense precizează că o 

competenţă este un tot întreg, compus din cunoştinţe, capacităţi şi 

atitudini care pot fi mobilizate şi traduse în performanţe [2].  

Conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi, 

învăţare, predare, evaluare, competenţa de comunicare este o 

competență-cheie, ea incluzând competenţa lingvistică, competenţa 

sociolingvistică, competenţa pragmatică [4, p. 86]. 

În Republica Moldova, termenul de competenţă s-a instalat ca 

definitoriu educației odată cu realizarea reformei învăţământului 

general şi universitar, Curriculumul naţional (Curriculum de bază, 

1997) fiind axat pe triada cunoştinţe-capacităţi-atitudini. Unele surse 

dau pentru noțiunea de capacitate (în sens îngust) sinonimul 
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abilitate. Acesta însă, în anumite contexte, poate avea valoare 

generică în raport chiar și cu competența. Este cert însă că, în 

procesul instructiv-educativ, competenţa se formează prin activităţi 

de integrare a cunoştinţelor, capacităților şi atitudinilor [11]. 

O distincție principială în definirea competenței o realizează  

Vl. Pâslaru, care marchează drept una dintre caracteristicile 

principale faptul că ea reprezintă o achiziţie a personalităţii elevului, 

demonstrată și de verbele a şti să faci, a fi în stare să..., a putea să..., 

a fi capabil să... [11, p. 216]. 

În ceea ce privește competenţa de comunicare, necesitatea 

dezvoltării ei la studenţi este în continuă creştere, idee pe care o 

descoperim în cercetările pedagogice, ce arată că personalitatea 

umană se formează profesional anume în procesul comunicării. 

Comunicarea permite omului să aprecieze faptele și atitudinile, să 

însuşească normele sociale, să le controleze şi să le aplice în practică, 

elaborându-şi astfel principiile etice de conduită, potrivit cărora 

trăieşte şi acţionează. Psihologul Ion Negură menționează că 

comunicarea este forţa motrice principală a dezvoltării personalităţii 

umane, calitatea personalității fiind în raport direct cu calitatea 

comunicării [apud Palii A., 10].  

Mediul informaţional şi cultural în care se formează 

personalitatea contemporană este foarte stresant, având în vedere 

provocările sociale remise de mediul virtual. Aspiraţia studenţilor 

spre o integrare socială optimă punctează nevoia dezvoltării 

competenţelor de comunicare şi a celor emoţionale care ar facilita 

valorizarea maximă a potenţialului individual al studenţilor. 

Procesul de comunicare are o triplă dimensiune: comunicarea 

exteriorizată (presupune acţiunile verbale şi nonverbale, observabile 

de către interlocutori), metacomunicarea (ceea ce se înţelege dincolo 

de cuvinte) şi intracomunicarea (comunicarea realizată de fiecare 

individ în forul său interior, la nivelul sinelui)” [16].  
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A devenit un adevăr ideea lui V. Goia precum că „în esenţă, 

comunicarea se învaţă, căci nu este suficient să ştii multe cuvinte, ci 

e necesar să ştii să comunici mesaje, organizând cuvintele în 

contexte, în funcţie de conţinutul de comunicare, de interlocutor, de 

scopul comunicării etc., mergând spre esenţe, evitând poluarea 

verbală, incongruenţa exprimării, lipsa de precizie a termenilor. 

Exprimarea precisă, nuanţată, plastică, adecvată scopului comunicării 

dovedeşte însuşirea culturii” [9].  

Personalitatea studentului se defineşte în contextul formării 

profesionale. Mediul de comunicare profesională contribuie la 

formarea identităţii profesionale a studenţilor.  

„Comunicarea este un mod fundamental de interacţiune 

psihosocială fără de care oamenii nu ar putea să devină oameni şi să 

cultive valorile proprii”, susţine L. Şoitu. Se consideră ideală acea 

comunicare, în care tot ce se emite poate fi receptat. Filtrul este 

alcătuit din sistemul de valori proprii receptorului şi în funcţie de 

care alege – aproape spontan – partea din mesaj care îl interesează 

sau îi generează emoţii cunoscute, respingând restul [14, p. 11]. 

Competenţa de comunicare este un proces și un rezultat al unei 

activități sintetice de acumulare a cunoştinţelor, de formare a 

capacităților și atitudinilor, care evolueză în comportamente, trăsături 

caracteriale și reprezentări/viziuni. Aptitudinile sunt comunicate prin 

ereditate și dezvoltate prin educație [11].  

Competenţa comunicaţională sau competenţa de comunicare 

presupune capacitatea individului de a codifica şi a decodifica 

mesajele (verbale, nonverbale şi paraverbale), de a fi competent la 

nivelul comunicării interpersonale, de a emite mesaje fără a 

manifesta exces de afectivitate şi fără a exprima dezaprobare faţă de 

mesajele altora. 

Fiinţa umană este o fiinţă socioculturală, adică are capacitatea 

de a formula interese şi de a promova valori sociale. Omul este o 
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fiinţă informaţională şi comunicantă, care nu poate trăi în afara 

comunicării. Este dispus să comunice prin experienţă şi prin 

exerciţiu, dobândind competenţa de comunicare. 

Competenţa comunicativă a unei persoane creşte odată cu 

gradul de maturizare cognitivă şi axiologică pe care aceasta l-a 

dobândit.  

T. Slama-Cazacu defineşte competenţa comunicativă drept 

„capacitate de a prezenta propriile intenţii, nevoi, interese în procesul 

de comunicare, precum şi de a percepe interlocutorul, în vederea 

iniţierii unui dialog în procesul de învăţământ. În educaţie, 

capacitatea de comunicare determină înţelegerea dintre profesor şi 

educat în vederea atingerii scopurilor şi desfăşurării activităţii de 

învăţare” [14, p. 32]. 

Competenţa de comunicare defineşte eficacitatea interacţiunii, 

a schimbului informaţional şi interpersonal, abilitatea de a folosi în 

mod deliberat anumite relaţii şi dependenţe, pentru a spori 

magnitudinea impactului şi a schimbului interpersonal şi pentru a 

converti respectivele determinaţii în acţiuni bine orientate într-o 

direcţie stabilă cu anticipaţie. Competenţa de comunicare se afirmă 

în exerciţiul curent al relaţionării, ca demers interacţional cu caracter 

psihosocial marcat de performanţă şi care angajează, din această 

cauză, acţiuni bine conştientizate, raţionalizate [7, p.100]. 

Conceptul de competenţă de comunicare în limbi străine 

defineşte o capacitate lingvistică general-umană care poate fi 

dezvoltată în diferite contexte specifice, abordabile din perspectivă 

antropologică, psihologică, pedagogică şi sociologică. Cele mai 

populare limbi străine (engleza, franceza, germana, spaniola, rusa) 

sunt considerate drept resurse de comunicare interculturală în toate 

domeniile de activitate [13, p. 22-23].  

Competenţa de comunicare în limbi străine defineşte: formă 

specifică de competenţă lingvistică, însușită şi dezvoltată după 
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competenţa lingvistică dobândită la nivel de limbă maternă (uneori 

simultan cu aceasta); capacitate specifică exprimată prin: cunoştinţe 

esenţiale care permit comunicarea eficientă, verbală şi scrisă, în 

situaţii deschise, variate; deprinderi de bază şi aptitudini de învăţare 

integrate pedagogic în strategii cognitive care permit: exprimarea 

contextuală eficientă; lectura şi înţelegerea unor texte diferite; 

scrierea de texte simple şi complexe, publicabile; atitudini cognitive 

şi noncognitive (afective, motivaţionale, caracteriale) superioare care 

asigură:  

- distincţia între informaţiile esenţiale – neesenţiale;  

- exprimarea unor opinii şi idei, argumentate verbal şi scris;  

- valorificarea cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor de 

învăţare, integrate în strategii cognitive dobândite, ca mijloace de 

comunicare interculturală, în diferite domenii de activitate, cu efecte 

formative pozitive în termeni de (auto)dezvoltare psihologică şi 

socială, intrapersonală şi interpersonală durabilă [6]. 

În concluzie, putem menționa că sensurile atribuite de căre 

specialiști termenilor competență și competență de comunicare 

configurează și un referențial specific de formare – dezvoltare a 

acestora studenților, care discriminează și o anumită specificitate 

competenței de comunicare în limba străină. Aceasta devine, la etapa 

actuală, nu doar o competență de cultură generală, ci și una de 

comunicare profesională. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Юлиана БАБИНA, doctorandă 

 

Abstract 

 In the article author describes the evolution of ornament art 

and a classification of traditional ornamentation. A variety of 

ornamental motifs in carpet weaving is considered. Is revealed the 

importance of ornament as a structural component in art in general, 

and, in particular, in textile art, and in the higher artistic and 

aesthetic education. 

 Key words:   Ornament, ornamentation, textiles, geometrical, 

animal / zoomorphic, plant / phytomorphic, anthropomorphous.  

Аннотация 

 В данной статье автор описывает эволюцию искусства 

орнамента и классификацию традиционной орнаментики. 

Рассматривается разнообразие орнаментальных мотивов в 

ковроткачестве. Выявлено  значение орнамента как 

структурного компонента в искусстве в целом, в особенности, 

в текстильном, и в высшем   художественно-эстетическом 

образовании. 

 Ключевые слова: Oрнамент, орнаментика, текстиль, 

геометрический, животный/зооморфный, растительный/ 

фитоморфный, антропоморфный. 
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          В настоящее время стандарты высшего и среднего 

художественно-эстетического образования в нашей стране, и не 

только, предусматривают постоянные преобразования. На 

данном этапе нашего диссертационного исследования мы 

хотели бы остановиться на проблеме изучения народных 

ремесел и возрождения традиций молдавского народа. Но об 

этом невозможно говорить, не придав должное значение (в 

кадре курса по художественному ткачеству, текстилю, керамике 

или промышленному дизайну) искусству орнамента.  Из числа 

молдавских, русских, румынских ученых специфику орнамента 

изучали Şaranuţa S., Blaga L., Stoica G., Florescu E., Bănăţeanu T., 

Focşa M., Сiubotaru I. H., Ciubotaru S.,  Dunăre N., Moisei L.,  

Ajder E., Simac A., Buzilă, V., Постолаки Е., Зеленчук В.,   

Мардарь Г. П., Şofranschi Z., Шугаев В. М., Лившиц М. Я., 

Гоберман Д., Амиргазин Е. К., Городецкая С. В., Вагнер Г. К. и 

др. [1-16]. 

          Как свидетельствует глубокий анализ изученной 

литературы и учебно-методических программ в вузах, 

обобщение педагогического опыта, одним из эффективных 

средств в профессиональной подготовке специалистов в области 

изобразительного, декоративно-прикладного, текстильного 

искусства и дизайна, может стать расширенный курс 

преподавания именно орнаментального искусства.  

          Искусство орнамента – древнейший и неисчерпаемый вид 

коллективного народного творчества и самобытности 

человечества. Представляя собой способ восприятия и характер 

культурных ценностей, орнамент, на протяжении веков, 

существует в самых различных формах и интерпретациях.  

           Орнамент – (от лат. ornamentum – украшение) – узор 

основанный на чередовании и повторе составляющих его 

элементов, украшающий самые разнообразные предметы 



25 
 

(орудия труда, различная утварь, текстильные изделия, ковры, 

мебель, архитектурные сооружения и их интерьер, и даже 

человеческое тело – татуировки, раскраски). Его важной 

особенностью является декоративная стилизация. По характеру 

композиции, орнамент бывает ленточным, центрическим, 

окаймляющим, геральдическим или комбинированным 

(несколько типов) в более сложных комбинациях. Что такое 

орнаментика? Это художественное воспроизводство в 

упрощенной символической форме окружающей нас 

действительности (материальной, социальной или духовной). 

Эти понятия довольно сходные и со значением термина 

«декор», так как все они органически связаны с назначением и 

архитектоникой различных предметов, историческим развитием 

и верованиями человека. Из поколения в поколение, через 

орнамент  каждый народ передавал свой незыблемый опыт, 

житейскую мудрость и сакральный смысл. Уходя своими 

корнями в глубь веков, генезис орнаментального искусства 

начался еще в эпоху палеолита. Но вместе c тем, 

орнаментальная история выработала свою собственную систему 

принципов, форм и орнаментов, принадлежащих к 

определенному времени, эпохе, культуре, стране. 

Орнаментальные мотивы могут быть организованы автором в 

раппорт; могут представлять динамичные и статические, 

плотные и разреженные, замкнутые и открытые доминантные 

структуры [6, c. 67]. Если говорить о молдавском национальном 

орнаменте, то можем проследить специфические черты, но 

также заметить и влияния соседних этнокультур [18]. 

 Рассматривая разнообразие орнаментов «сквозь 

семантическую призму», мы можем выделить  геометрические 

(которые возникли ранее всего), абстрактные, реалистичные, 

символические (из них еще подразделяем на мифологические, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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религиозные, эмблематические и др.). Общими для множества 

народов являются орнаменты-символы – солнце, древо жизни,  

бараньи рога, прялка (смена времен года) и другие [18]. 

          В силу технологического прогресса, модернизации 

общества и интенсивного развития промышленности, 

бесчисленных вариаций в орнаменте Молдовы претерпели 

различные ткани и, конечно, ковры.  

        Среди других жанров искусства, текстиль, а именно 

ковроткачество, по сути своей, сумело сохранить в себе  

«специфику молдавского национального стиля» и менталитета 

молдавского народа. В сравнении с другими культурами, 

традиционный орнаментальный ковер, «обладая собственным 

почерком», в основном состоит из геометрического или 

геометризированного фитоморфного (растительного) узора. Как 

отмечали Постолаки Е. А. и Зеленчук В. С., наиболее  

встречающимся типом орнамента в композиции молдавского 

ковра считается древний богатый многовариативный 

геометрический тип («солнечный знак», ромбики, зигзаги, 

квадрат, зубцы, cпираль, звездочки, треугольник, розетки, 

прямые/ пунктирные линии и. т. д.) [4, c. 70-71].   По И. В. 

Способину, орнаментальный мотив «это изображение, 

представляющее элемент орнамента или ритмически 

организованную группу элементов, выражающих наименьшую 

смысловую единицу». 

 Излюбленной в композиции молдавских ковров является 

тематика растительных мотивов, трактующих, – меандры из  

цветов, виноград, орешник,  лоза,  клубника, яблоки, венки, 

гирлянды, мальвы, ромашки, колоски, почки, листья, ветви, 

букеты, вазоны с цветами/розами, древо жизни и древо 

познания и др. [7, c. 28-30, 38]. Крупные цветочные формы, 

вазоны замечены и в подольских коврах на Украине.  
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 Существенной особенностью молдавских ковров  

является  то, что мотивы каймы не повторяют центрального 

поля, противопоставлены им по рисунку и цвету, добиваясь 

общей гармонии  контрастом. 

         Так называемое «дробление орнаментальных мотивов» 

составляет группу мелкоорнаментальных ковров, когда поле 

усеяно цветами. 

           Менее популярны, но тоже встречаются зооморфные и 

авиаморфные орнаментальные мотивы, например: змея, рыба, 

собака, лошадь, олень, жук, рак, голубь, павлин, петух и др.  

 Женский образ, символизирующий плодородие, 

«девичий хоровод» или «танец юношей» представляет 

антропоморфный мотив, сохранивший в себе черты архаики. 

Часто  изображены и рабочие инструменты (гребень, стулья, 

лестница, вилка, рюмка), свадебные атрибуты (калач 

жениха/невесты, обрядовый хлеб). 

 Также, до сих пор повсеместно встречаются орнаменты и 

на деревянных изделиях, украшенных резьбой, к примеру, 

столбы и балки в домах, ворота, посуда, старинные скамейки и 

сундуки для приданого, полки, столы, также и на современной 

мебели.  

  И в народной керамике (красной и черной) находим 

большое разнообразие  декоративных мотивов: горшки, посуда,  

формы для выпечки и многое др. Эти изделия из глины 

обязательно покрывают бесцветной эмалью, что придает им 

блеск.  

          На смену устарелым декоративным  формам сегодня 

приходят серийные, промышленные предметы искусства.  

          Так, мы постарались проследить историографию богатого 

орнаментального искусства, истоки которого берут свое начало 

еще во времена первобытных людей.  
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           И в современных условиях модернизации высшего 

художественного образования и воспитания подрастающего 

поколения с нравственно-этических, духовно-эстетических 

мировоззренческих позиций орнамент является неотъемлемой 

частью культуры всего человечества и художественно-

творческой деятельности в области декоративно-прикладного 

искусства, всех разновидностей дизайна и оформительской 

работы. 
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GENEZA CONCEPTULUI DE PERFORMANȚĂ  ŞI 

ASPECTE DE ABORDARE 

Dumitru BOB, doctorand  

 

Abstract 

In present, the educational process is placed in a different 

social and cultural context. Today   the student is oriented to the 

choice of many alternatives. A first element   that makes this possible 

is the concept of pedagogical performance and its values. 

Performance is a general concept that signifies a significant 

achievement, exceptional performance of a task to certain standards 

of fairness. 

             Key words: performance, school, management, organization, 

efficient, effective, leaders, students. 

 

Adnotare 

În prezent, procesul educațional este plasat într-un alt 

context social şi cultural, iar elevul de astăzi este orientat să aleagă 

http://moldovenii.md/ru/section/144
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din mai multe alternative. Un prim element, care face posibil acest 

lucru, îl constituie conceptul de performanță şi valorile ei 

pedagogice. 

Cuvinte–cheie: performanță, școală, management, 

organizație, eficiență, lideri, elevi. 

În prezent, educația este plasată într-un nou context socio-

cultural, iar elevul din școala contemporană este orientat să aleagă, 

din mai multe oportunități, pe acelea care l-ar conduce spre 

dobândirea autonomiei în acțiunile sale. Un prim-element care 

facilitează acest lucru îl constituie performanța și valorile ei 

pedagogice. În acest sens, școala modernă realizează următoarele 

obiective esențiale: 

 transmiterea/dobândirea cunoștințelor și a formelor de cunoaștere 

care permit elevului crearea unei viziuni realiste și raționale 

asupra lumii; 

 facilitarea procesului de realizare a potențialului unic al fiecărui 

elev prin formarea competențelor; 

 pregătirea noii generații pentru necesitățile manifestate pe plan 

economic, social, cultural. 

Elevii se situează într-un spațiu educativ fiabil, definit de 

organizarea și conectarea informației într-o perspectivă 

performatoare. Atingerea performanțelor de către elevi este posibilă, 

dar presupune un efort pedagogic pentru elaborarea reperelor 

metodologice corespunzătoare și pentru valorificarea eficientă a 

posibilităților de care aceștia dispun. Performanțele, de cele mai 

multe ori, se afirmă greu, deoarece nu sunt sesizate și rafinate în 

procesul de  învățare [A. Ghicov, 7]. Aplicând un nou tip de 

antrenament, se pot obține performanțe, ajungând-se, treptat, la 

fenomenul „supraîncărcării”, când elevul nu mai caută în mod special 

informații, totul decurgând de la sine [7, p. 25]. Problemele 
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performanțelor elevilor, precum și ale metodologiei de stimulare a 

rezultatelor, generează o abordare întemeiată, cu șanse sporite de a 

evita erorile și de a oferi soluții rezonabile, susceptibile pentru 

dezvoltarea ulterioară. 

           Conceptul de performanță provine de la cuvântul englez to 

perform, semnificând a face, a realiza, din care a derivat și termenul 

performativ. Aceste obiective, conform lui Ch. Baylon și X. Mignot, 

identifică rezultatele așteptate ale procesului de învățare [10, p.108]. 

Performanța este definită în lucrările actuale de pedagogie în două 

sensuri de bază: 

1. Rezultate  obținute de elev în urma unei activități de învățare. 

Este vorba de rezultate constatabile și măsurabile. Performanța, în 

acest caz, atestă existența unei competențe câștigate. 

2. Rezultate de excepție, care  depășesc nivelul atins în mod 

obișnuit. Termenul se folosește, în acest caz, pentru rezultatele 

elevilor cu o dotare superioară într-un anumit domeniu. 

     Performanța școlară este definită ca fiind gradul de eficiență al 

comportamentului școlar într-o anumită situație educațională, 

eficiență ce rezultă din mobilizarea resurselor cognitive şi afectiv-

motivaționale ale evaluatului în situația confruntării cu un anume tip 

de sarcină școlară.         

      Performanța școlară depinde atât de aptitudinile subiectului, cât 

şi de capacitatea acestuia de a le mobiliza. Subliniem, în acest 

context, faptul că performanța școlară include în componența sa trei 

domenii: volumul de informații, gradul de înțelegere a respectivei 

informații şi capacitatea de aplicare practică a acesteia. În acest sens, 

Jurcău (2000) constată că modificarea apărută în comportamentul 

subiectului, ca urmare a intervenției învățării, „poate consta, şi 

deseori constă efectiv, într-o mai mare capacitate pentru un anumit 

tip de performanțe”,  alături de schimbarea unei dispoziții din 

categoriile denumite „atitudine” sau „interes” sau „valoare”[ibidem]. 
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          Limbajul curent consideră performanța ca un rezultat al unei 

activități, ca realizare a unei sarcini sau ca reușită a unei acțiuni. 

Termeni ca succes, împlinire, execuție, acțiune, manifestare etc. pot 

fi considerați sinonimi cu performanța. 

Sub influența preocupărilor de obiectivare a datelor de către 

diferite științe, termenul de performanță este folosit cu sensul de 

rezultat măsurat al unei prestații, activități, realizări etc. 

Științele sociale subliniază dependența performanței de 

aptitudini, de talent, ca rezultat al învățării sau al experienței 

anterioare. 

Cea mai generală definire a conceptului de performanță reține 

în conținutul său un sistem de comportamente observabile sau non-

observabile care pot fi apreciate și evaluate (Schmidt, 1996). 

Performanța se reflectă în acțiuni măsurabile, comportamentale și în 

rezultate care se produc și se manifestă în vederea realizării unor 

scopuri prescrise. 

În literatura de specialitate se face din ce în ce mai frecvent 

diferență între performanța tipica si performanța maximă. In acest 

sens, L. J. Krombach (1960) s-a folosit de această distincție pentru a 

diferenția măsurarea abilităților de măsurarea  trăsăturilor de 

personalitate [8]. 

P. R. Sackett, S. Zedeck, L. Fogli (1980) își asumă și ei o 

asemenea diferențiere, adăugând note specifice: în performanța tipică 

performerii sunt rareori conștienți ca performanța lor poate fi 

observată sau evaluată sau nu depun un efort consistent pentru a 

performa cât mai bine, sau lucrează la sarcina lor depășind perioadele 

de timp alocate [ibidem]. În cazul performanței maxime, performerii 

au o mare grijă în privința evaluării/acceptă implicit sau explicit 

instrucțiunile de a-și maximiza efortul/sunt monitorizați o perioadă, 

pentru a se urmări realizarea sarcinii. 
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Dicționarul explicativ al limbii române definește performanța 

prin rezultat (deosebit de bun). Această accepțiune – rezultat – apare 

şi în literatura de specialitate. Astfel, Kane (1996) arată că 

performanță este „un lucru pe care persoana îl lasă în urmă”, iar 

Bernardin şi alții (1995) subliniază că „performanța trebuie definită 

ca sumă a efectelor muncii". Se subliniază adesea ideea că doar 

efectele sau rezultatele sunt importante, deoarece acestea asigură 

îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației, asigură 

satisfacția clientului şi permite atingerea indicatorilor așteptați [8]. 

Cei mai mulți autori în domeniul vizat (Campbell, Mc. Clody, 

Oppler, Sager, Roe, M. Zlate) sunt de acord că, în conceptualizarea 

performanței, trebuie diferențiate aspectele acţionale 

(comportamentale) de cele finale (rezultate obținute), primele 

referindu-se la ceea ce individul face în situația de muncă, iar 

ultimele – la consecințele comportamentului individului [apud, 

Zlate,18, p.160]. Unul dintre corifeii acestui domeniu de cunoaștere, 

Campbell, referindu-se la definirea, conținutul şi structura 

performanței, o caracterizează ca fiind ,,un deșert virtual” [ibidem]. 

Distinsul cercetător  precizează că ,,performanța este ceea ce 

organizația angajează pe un individ să facă şi acesta face bine” 

[ibidem, p. 160]. 

M. Zlate menționează că performanța nu este definită de 

acțiunea în sine, ci de procesele de judecată şi valoare, şi doar 

acțiunile care pot fi măsurate sunt considerate ca fiind performanță. 

Dificultățile care planează asupra acestor demersuri rezida în însăși 

dificultatea de a defini conceptul de performanță. Este performanța 

un comportament care duce la rezultate bune sau reprezintă chiar 

rezultatele, efectele acestor comportamente? Răspunsul este dual, un 

management eficient al performanțelor având la bază atât indici 

comportamentali, cât și rezultatele așteptate, asumate și obținute. 
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Diferiți autori, în abordarea performanței, pun accentul fie pe 

aspectele comportamentale, fie pe cele finale ale performanței. M. 

Zlate pledează pentru ultima variantă considerând performanța 

,,nivelul superior de realizare a obiectivelor propuse”, motivând că 

aceasta vine în concordanță cu definiția comună a performanței şi că 

rezultatele pot fi măsurate, pe când comportamentele – mai dificil. În 

fond, aici şi apare problema critică întimpinată de cercetători – în 

măsurarea comportamentelor şi a rezultatelor performanței.  

Performanța poate fi privită însă şi ca un comportament – 

modul în care acționează organizațiile, echipele şi indivizii pentru a-

şi îndeplini sarcinile. Astfel, Campbell (1990) consideră că 

„performanța este un comportament şi ar trebui deosebită de rezultate 

sau efecte” [22, p. 56]. În opinia sa, rezultatele pot fi afectate de 

factori contextuali şi, din acest motiv, nu reflectă corect  performanța 

individuală sau a echipei.  

O viziune ce împacă cele două perspective este exprimată de 

Brumbach (1988), care scrie: „Performanța înseamnă atât 

comportamente, cât şi rezultate. Comportamentul pornește de la 

performer şi transformă performanța din noțiune abstractă în acțiune 

concretă. Nefiind doar instrumente de obținere a unor rezultate, 

comportamentele sunt, prin ele însele, şi rezultate – produsul 

efortului fizic şi cerebral depus pentru executarea sarcinilor – şi pot fi 

judecate aparte de rezultate” [apud 5]. Putem reține din afirmațiile 

autorului ideea că performanța trebuie evaluată şi măsurată atât cu 

referire la rezultate (ieșiri din procesul îndeplinirii sarcinilor), cât şi 

la comportamente (intrări în procesul muncii). 

Performanța poate fi identificată la patru nivele diferențiate 

după natura resurselor: personală, interpersonală, grupală, 

organizațională.  

Pentru performanța personală pledează, încă din 1970, Claude 

Duval si Yves A. Michoud în lucrarea „L’eficacite personnelle”, 
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apoi, în 1988-1989, J. F. Decker publică „Etre motive et reussir” și 

„Reussir son developpement personnell et professionnel”, care 

apreciază drept resurse psihice necesare obţinerii eficienţei personale 

următoarele: temperamentul, motivația, convingerea, voința 

[ibidem]. 

De amintit este și concepția propusă de Guy Missoum (1999) 

care identifică trei categorii de factori ce determină performanța 

individuală: potențialul psihologic (capacitatea de prelucrare a 

informațiilor, gestiunea emoțiilor, întreținerea relațiilor 

interpersonale optime, energia și dinamismul comportamental, 

încrederea în sine); trainingul mental, strategiile mentale. 

Performanța interpersonală susținută de relațiile de 

intercomunicare, intercunoaştere, relațiile afectiv-simpatetice, 

capacitatea de gestionare a abilităților și competențelor sociale și 

psihosociale sunt percepute de Argyle (1998) drept patternuri ale 

comportamentului social dezirabil. 

Performanța grupală evidențiază, conform concepției lui 

McGregor (1969), gestionarea rațională a psihologiei colective, iar 

Cartwright (1968) consideră că unul dintre atributele grupului, și 

anume coezivitatea dată de numărul și puterea atitudinilor mutual-

pozitive dintre membrii grupului, are un rol semnificativ în 

explicarea performanței acestuia [ibidem]. 

Performanța organizațională este un rezultat al acțiunii unor 

resurse complexe care presupun îmbinarea, mixtarea subiectivului cu 

obiectivul, a psihologicului cu materialul, considerarea simultană a 

factorilor psihosociali și tehnici. Cel mai concis model, potrivit 

acestei perspective, aparține autorilor Locke și Latham (1990), care 

propun conceptul de ciclu al înaltei performanțe – ca o relație 

determinativă între cereri (scopuri, sarcini), moderatori (abilități, 

activare, constrângeri), mediatori (conducere, efort, strategii), 

performanță, recompensă, satisfacție.  
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Performanța organizațională se referă la capacitatea 

organizației de a-și atinge obiectivele, dacă țintele sunt clare și 

măsurabile, și anume: 

 Personalul conștientizează sarcinile ce-i revin, interesele 

individuale și organizaționale sunt convergente. 

 Oamenii știu exact ce au de făcut (cât și la ce standard) și pot să-și 

compare ținta cu starea de fapt la un moment dat.  

 Evaluarea individuală este obiectivă; aceasta făcându-se pe baza 

contribuției fiecăruia la atingerea obiectivelor generale. 

 Având un scop clar definit, oamenii sunt mai motivați, eforturile 

sunt concentrate și resursele – direcționate spre atingerea scopului. 

 Controlul și evaluarea se realizează mai ușor și mai echitabil, 

deoarece accentul se mută de pe om pe rezultat; 

 Controlul este mai eficient permițând managerului să intervină 

doar atunci când parametrii stabiliți nu sunt respectați. 

 Permite o comunicare mai clară și o mai bună înțelegere a 

așteptărilor manageriale. 

 Crește responsabilitatea angajaților, inițiativa, asumarea liberă de 

noi responsabilități. 

 Dispare ambiguitatea rolurilor. Toată lumea știe ce are de făcut, 

care sunt rezultatele așteptate și care sunt resursele disponibile. 

 Abordarea sistematică permite evaluarea modului în care este 

afectat întregul de modificări aduse componentelor sale.  

 Măsurarea performanței în raport cu standardele stabilite permite 

luarea de măsuri din timp atunci când rezultatele nu sunt cele 

așteptate. 

 Mută accentul pe nevoile clientului; 

 Implicarea într-un ciclu de îmbunătățire continuă este baza unui 

proces performant. 
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În ceea ce privește caracteristicile organizației performante, apar 

de asemenea concepte şi abordări variate. Menționăm câteva dintre 

acestea, mai influente [5]: 

- Performanța organizației este exprimată de eficacitatea acesteia şi, 

în această accepțiune, o organizație eficace este una performantă 

(Herman şi Renz, 2002); 

- Performanța organizației este determinată de patru trăsături 

organizaționale cheie, numite „capacitățile” firmei (Letts, Ryan şi 

Grossman, 1998): 

 Capacitatea adaptivă: abilitatea organizației de a monitoriza 

permanent mediul extern, răspunzând cerințelor şi presiunilor 

acestuia (de exemplu, prin satisfacerea cerințelor clienților) şi, în 

același timp, de a se schimba permanent în interior pentru a putea 

răspunde acestor presiuni.  

 Capacitatea leadershipului: abilitatea de a stabili direcții de 

acțiune în viitor, de a asigura resursele necesare şi de a ghida 

acțiunile oamenilor în direcțiile respective. 

 Capacitatea managerială: abilitatea de a utiliza eficient şi eficace 

resursele firmei; 

 Capacitatea tehnică: abilitatea de a concepe şi a produce bunuri şi 

servicii care să sporească serviciile aduse clienților şi 

consumatorilor. 

La aceste capacități de bază se poate adaugă încă una, 

referitoare la abilitatea de a modifica în sens pozitiv mediul extern 

prin acțiuni de informare, educare, de convingere a partenerilor 

firmei etc.  

Performanța este asigurată de îmbunătățiri în câteva zone-cheie 

(Blumenthal, 2003): stabilitatea organizațională; stabilitatea 

financiară; calitatea programelor manageriale; creșterea 
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organizațională, bazată pe atragerea de resurse şi oferirea de mai 

multe bunuri şi servicii [ibidem].  

Cele mai multe abordări conceptuale ale performanței 

interpretează această problemă în  contextul demersului managerial 

cu termenii de eficiență si eficacitate. 

O primă interpretare consistentă aparține lui Chris Argyris 

(1964), dar și unei serii de autori, precum Campbell (1990), McCloy, 

Oppler, Sager (1993), Rae (1999), care acreditează ideea că, în 

conceptualizarea performanței, este necesar a se face diferențierea 

dintre aspectele acționale (comportamentale) și cele finale 

(rezultatele obținute). 

Eficiența și eficacitatea – ca dimensiuni ale performanței – 

sunt acțiuni extrem de complexe, pentru obținerea cărora este 

necesară fundamentarea pe o serie de principii. Literatura de 

specialitate (Drucker, 1968; Covey, 2000; Savoyat, 2001; Dalat, 

2003; s.a.) menționează câteva: 

 principiul definirii obiectivelor; 

 principiul stabilirii priorităților; 

 principiul fixării termenelor; 

 principiul gestiunii timpului;  

 principiul sinergiei. 

        Conceptul de performanță, după cum afirmă V. de Landsheere, 

se adaugă la conceptul de comportament final, fiind desemnat ca 

produs al acestui comportament final [10]. Performanța, afirmă M. 

Minder, este acțiunea concretă, manifestată sau variabilă, produs al 

interacțiunii competenței cu capacitatea. Formula-tip pe care o 

propune M. Minder pentru un obiectiv performativ este următoarea: 

la sfârșitul activității, elevul își va ameliora competența X, datorită 

mobilizării Y și va fi capabil s-o manifeste prin performanța Z, iar 

schimbarea comportamentului va fi marcată de: dobândirea unei noi 



40 
 

competențe, utilizarea unei capacități, manifestarea printr-o 

performanță. Aceasta presupune descrierea competenței alese, a 

capacității selectate și a performanței așteptate [14, p. 76]. 

      Eficiența procesului de învățământ şi, în mod deosebit, 

performanța școlară este condiționată de o multitudine de factori 

obiectivi şi subiectivi, externi şi interni, contextuali şi determinanți 

care țin atât de persoana profesorului cât şi de cea a elevului. Din 

această categorie fac parte factorii sociopedagogici care fac referință 

atât la structura instituției de învățământ, cât şi la unii factori 

exteriori, cum ar fi cei familiali şi, implicit, la climatul educațional 

regăsit în acest mediu.  

         Conceptul de „succes școlar”, în evoluția sa, a fost înțeles în 

sensuri diferite, fiind determinat şi de stadiul cunoașterii 

particularităților psihico-fizice individuale ale elevilor. Conceptul de 

„insucces școlar” este simptomul unei discordanțe între solicitări şi 

nivelul dezvoltării psihofizice a elevului şi presupune raportarea 

concomitentă atât la exigențele externe, cât şi la posibilitățile  interne 

ale acestuia. Performanțele elevului sunt măsurate, evaluate, ele 

constituind un criteriu de apreciere a eficienței procesului de 

învățământ şi, implicit, un obiectiv de referință în analizarea 

insuccesului.  

           Înaintea analizei cauzelor care conduc la succesul sau 

insuccesul școlar, este nevoie de câteva precizări conceptuale şi 

delimitări semantice de alte concepte care pot face obiectul acestei  

analize, cum ar fi: conceptul de performanță școlară (concept adaptat 

celui de performanță în general), conceptul de randament școlar, 

conceptul de progres școlar şi cel de reușită școlară. Prin performanță 

înțelegem realizarea deosebită într-un domeniu oarecare de activitate 

sau acțiunea cu un efect superior, ce depășește nivelul comun şi 

putându-se constitui într-un record. Performanței îi sunt asociați o 

serie de factori care interacționează la nivelul oricărei unități 
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industriale: aptitudini, însușiri de personalitate, sisteme de valori, 

calități fizice, interese, motivații, vârstă, sex, școlarizare, experiență, 

orizont cultural, mediu social de muncă, sistemul de salarizare şi 

recompense, sistemul de instruire şi control, politica întreprinderii, 

mediul fizic al muncii, spațiul de muncă, metodele de muncă. Pe 

lângă acești factori, performanța se raportează şi la obiectiv – cu cât 

obiectivul de atins este mai înalt, cu atât perseverența autodepășirii 

devine condiție esențială a reușitei. 

Pentru a ajunge la performanțe, R. Gagne și L. Briggs 

propun un șir de acțiuni formative, dintre care am dat prioritate 

următoarelor: conexiunile, lanțurile verbale, discriminările, 

conceptualizarea, învățarea regulei. La descrierea caracteristicilor 

unei discriminări (discriminarea este un tip de competență 

fundamental) este necesară referirea la câteva componente: 

performanța – ce va fi în stare să facă elevul după ce învață din ceea 

ce nu putea să facă mai înainte; condițiile interne – acestea fiind 

formate din capacități readuse din memoria celui care învață și care 

se integrează apoi în noua capacitate; condițiile externe, care 

stimulează elevul. Elevul învață conceptual atunci când poate 

demonstra înțelesul unei anumite clase de obiecte, evenimente sau 

relații. Numai asigurându-ne că elevul este capabil de operațiile de 

identificare a referenților cuvintelor, putem fi convinși că a fost 

însușit înțelesul unui concept definit. În cazul acesta, performanța 

presupune demonstrarea conceptului prin identificarea elementelor 

componente ale definiției. Uneori, elevul este incapabil de a formula 

regula, cu toate că performanța sa demonstrează că o știe. 

Asemănător lui R. Gagne, L. D’Hainaut clasifică obiectivele de 

performanță în câteva categorii: 

a. obiective bazate pe reproducere, care implică memoria; 

b. obiective bazate pe aplicarea regulii, care implică gândirea; 
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c. obiective bazate pe gândirea divergent, care implică asocierea 

răspunsurilor; 

d. obiective bazate pe valorificarea inteligenței, care implică 

rezolvarea de probleme; 

e. obiective bazate pe capacitatea creativă, inventivă, 

inovatoare, care implică rezolvarea de situații-problemă [11, 

p 87]. 
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ŞCOALA ȘI FAMILIA – O VIZIUNE PRACTICĂ 

 

Nicușor BONDAR, doctorand 

(România) 

Abstract 

 School and family are two issues that preoccupied equally on 

pedagogues, sociologists, psychologists, philosophers, 

anthropologists, etc., each trying to capture aspects that contribute 

to their operating mechanisms, agents involved and their degree of 

involvement in promoting education . 

 The school management must ensure the functioning and 

development of the school as an open system, which is in permanent 

relationship with its surroundings with the community in which they 

operate and beyond. Family involvement is conditioned by the 

degree of interest of the family to the school. 

 The aim is to highlight the role of the family in children's 

schooling. 

 The objectives degree of family involvement in supporting 

students and their contribution to harnessing schooling as an open 

system 

 The involvement of the family in everything that tuition can 

help increase factors educogeni family, through specific activities, 

parents can be helped to recognize the role that they have in their 

children's education, to acknowledge and correct behaviors and 

attitudes wrong family, to be supported to engage in educational 

activities. 

 Key words: school, family, student, society, value, education, 

partnership 
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Adnotare 

 Şcoala şi familia sunt două domenii care i-au preocupat în 

egală măsură pe pedagogi, sociologi, psihologi, filozofi, antropologi 

etc., fiecare încercând să surprindă aspectele ce contribuie la 

mecanismele de funcţionare a acestora, agenţii implicaţi şi gradul 

de angajare a acestora în promovarea educaţiei.  

 Managementul şcolii trebuie să-i asigure acesteia 

funcţionarea şi dezvoltarea ca un sistem deschis, aflat în relaţie 

permanentă cu mediul său exterior, cu comunitatea în care 

funcţionează şi nu numai. Implicarea familiei este condiţionată de 

gradul ei de interes faţă de şcoală. 

 Scopul este de a evidenția rolul familiei în școlarizarea 

copiilor.  

 Obiectivele urmăresc gradul de implicare a familiei în 

sprijinirea elevilor și contribuția ei la valorificarea școlarizării ca 

sistem deschis  

 Noutatea şi originalitatea ştiinţifică:  gradul de implicare a 

familiei în tot ceea ce înseamnă școlarizare poate contribui la 

creşterea factorilor educogeni ai familiei; prin activităţi specifice, 

părinţii pot fi sprijiniţi să înțeleagă rolul pe care ei îl au în educaţia 

copiilor, să conştientizeze şi să îndrepte comportamente şi atitudini 

greşite în familie, să fie sprijiniţi să se implice în activităţi educative. 

 Cuvinte-cheie: școală, familie, elev, societate, valoare, 

educație, parteneriat. 

  

 Familia este cea dintâi instituție umană, prin care viața 

socială se desfășoară în mod organizat și eficient. În această calitate 

de instituție de bază, unitate primordială a întregii societăți, familia, 

care se află la confluența vieții individuale și a celei colective, poartă 

în sine toată viața, precum celula organică poartă energiile materiei 

brute și aceea a țesăturii vii pe care ea trebuie să o furnizeze.  
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 Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de 

implicare a familiei este mai mare. Se constată că acei copii, care 

sunt sprijiniţi de părinţi, familiile cărora manifestă atitudini adecvate, 

favorabile şcolii, obţin performanţe şcolare şi au aspiraţii înalte faţă 

de nivelul lor de şcolarizare. Atitudinea familiei faţă de şcoală se 

transferă şi copiilor şi se manifestă în gradul de interes faţă de 

activităţile şcolii, faţă de teme, faţă de rezultatele evaluării, faţă de 

aprecierile cadrelor didactice etc.  

 Un alt adevăr îl constituie faptul că familia se caracterizează 

printr-o trainică sudură internă. Prin urmare, familia este punctul 

gravitațional de existență comunitară, primul și cel mai important în 

acest sens, fiind în același timp comun pentru toți membrii ei și 

deosebit de al altor persoane, în mod absolut unic, după cum și 

fiecare persoană este unică. 

 Dacă privim importanța familiei în genere atât pentru individ, 

cât și pentru societate și constatăm că familia e omul, iar buna ei 

funcționare înseamnă viața, urmează să ne dăm seama că adevărurile 

ce stau la baza familiei trebuie să fie considerate ca având o valoare 

absolută, pe care nu o putem dezavua fără să ne dezavuăm pe noi 

înșine, umanitatea noastră și natura.  

 Este cunoscut faptul că orientarea axiologică îşi are 

începuturile în familie. În acest context, E. Albu defineşte familia ca 

fiind purtătoare de substanţă educogenă primară [1, p.46-47], adică 

de valori ce vor fi interiorizate de la cea mai fragedă vârstă. 

 Se cuvine să enumerăm, în trecere, mulțimea de factori care 

au dus la slăbirea vieții familiale moderne, aceasta trăgând după sine 

și slăbirea relațiilor pe care familia le are cu șoala în ceea ce privește 

copiii. Drept consecință, ne confruntăm cu libertinajul unui tineret 

care si-a pierdut steaua polară. 

 De asemenea, toate aceste schimbări se constituie în niște 

concepții noi de viață. Astfel, ele ne apar drept coordonate ale unei 
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„noi” civilizații, civilizația afrodisiacă a modelului demografic de 

astăzi, în contrast vădit cu modelul tradițional țărănesc care mai 

pâlpâie, îndârjindu-se să nu dispară.  

 Cercetătorul Vl. Pâslaru ne sugerează că valoarea se găseşte, 

în opoziţia naturală pe care noi o stabilim, între important şi 

accesoriu, principal şi secundar, semnificativ şi nesemnificativ, 

esenţial şi accidental, justificabil şi nejustificabil. Valoarea în sine nu 

există; există dorinţa pentru ceva pe care îl definim ca valoare. 

Valoarea se naşte din atitudinea (raportarea) omului faţă de lucrurile 

din interior – exteriorul său [4, p. 4]. 

 Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte 

şcolaritatea copilului presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să-și 

cunoască obligaţiile legale privind educaţia copilului, drepturile de 

care dispune pentru educaţia copilului, importanţa atitudinii lui 

pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare cu şcoala.  

 Colaborarea şcoală – familie poate lua forma unor servicii 

dezvoltate de către şcoală şi de către familiile elevilor. Acestea pot fi 

organizate exclusiv de către şcoală sau în parteneriat cu alte 

organizaţii/instituţii. 

 Aceste servicii pot fi: centre de consiliere, centre de sănătate, 

de practicare a diverselor sporturi, centre pentru supravegherea 

copiilor la teme după orele de curs (after-school) care pot avea şi alte 

servicii incluse: predarea limbilor străine, sport, teatre, spectacole, 

mici excursii, vizite etc.; centre de  voluntariat; cluburi; cantine; 

semiinternate etc. 

 Oferta de servicii pentru familii prin intermediul şcolii 

reprezintă o strategie de întărire a relaţiilor şcoală – familie. Părinţii 

capătă încredere în şcoală – instituţie care devine mai transparentă şi 

mai apropiată de nevoile comunităţii.  

 Şcoala şi familia au identificat ca pe o ameninţare faptul că 

populaţia are tendinţe de îmbătrânire, ceea ce conduce la scăderea 
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natalităţii. Pentru asigurarea/ menținerea numărului de elevi în școli, 

o posibilă soluţie ar fi şcolarizarea copiilor de etnie rromă, unde 

există un nivel crescut de natalitate. Problema care se pune este însă 

că familiile rrome  nu valorifică educaţia, abandonul şcolar în rândul 

acestor copii este foarte mare. Se mai întâlnesc încă practici de 

căsătorie a minorilor în rândul acestei populaţii. În aceste cazuri, 

părinţii trebuie informaţi şi consiliaţi cu privire la efectele 

abandonului şcolar, la căsătoria timpurie a copiilor.   

 În rândul copiilor rromi, dar nu doar al lor,  întâlnim şi 

situaţii în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. Este 

necesară urmărirea mai îndeaproape a acestor copii, sesizarea 

situaţiilor problematice, care pot apărea, unităţilor de asistenţă 

socială, precum şi consilierea şi informarea părinţilor cu privire la 

drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copii; 

 În strategia de dezvoltare a şcolii, ca punct slab este 

menţionat faptul că unii copii abandonează şcoala după absolvirea 

celor opt clase. În cazul copiilor cu risc de abadon, şcoala, familiile 

trebuie să-şi unească eforturile, să consilieze familiile, să identifice 

surse pentru acordarea de sprijin material. 

 Deşi cazurile de violenţă şcolară nu sunt foarte grave, cadrele 

didactice menţionează o creştere a acesteia în rândul copiilor. 

Consilierea copiilor și implicarea familiei în informarea despre 

riscurile şi consecinţele unor astfel de manifestări pot fi soluţii bune 

pentru diminuarea violenţei. 

 Ca manifestări de cultură organizaţională, şcoala îşi propune 

reînvierea tradiţiilor culturale prin desfăşurarea de activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare, prin organizarea de manifestări 

precum: hora satului, şezători, claca, urări de sărbători etc. Aceste 

manifestări culturale există, sunt vizibile în comunitatea locală şi 

sunt apreciate tocmai din colaborarea care există cu familia. 
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 Pentru întârirea imaginii şcolii şi pentru marcarea specificului 

acesteia în comunitate şi regiune, poate ar fi indicat ca școala să 

adopte un nume, care să o diferenţieze de alte şcoli, precum şi să-și 

stabilească o zi a şcolii, în care să fie organizate acţiuni comune cu 

părinţi și cu autorităţile.  

 Un alt punct strategic menţionat de către şcoală este 

realizarea unei monografii complete a şcolii. Este benefic un astfel 

de demers din perspectiva culturii organizaţionale a şcolii. De 

asemenea, în demers pot fi implicate mai multe persoane: cadre 

didactice, copii, familia, bătrânii satului, persoane reprezentative din 

comunitate etc. 

 Atât copiii, cât şi părinţii propun  ca, în alegerea manualelor 

şi a disciplinelor opţionale, părinţii şi elevii să se implice mai mult.  

 În ce priveşte relaţia cu familia, şcoala îşi propune 

colaborarea mai strânsă cu părinţii pentru armonizarea opţiunii 

acestora cu oferta educaţională a şcolii, precum şi pentru 

diversificarea surselor de finanţare, cuprinderea în Consiliul de 

Administraţie al şcolii a unu-doi reprezentanţi ai părinţilor. Deşi, 

formal, Comitetele de părinţi există, în plan operaţional acestea nu 

sunt funcţionale în totalitate. Mulţi dintre părinţi nu sunt foarte 

mulţumiţi de colaborarea cu şcoala, mai ales de modalităţile de 

comunicare cu acesta. Școala ar trebui să regândească procedurile de 

consultare cu părinţii, să organizeze mai des întâlniri cu aceştia, să îi 

consulte nu numai în probleme care privesc situaţia şcolară a 

copiilor.  

 Problemele de comunicare existente între școală – copil –

familie pot fi o influență a comunicării care există între mebrii 

familiei și valorile pe care aceste instituții le promovează. 

 După cum precizează I. Nicola, selecţia şi transmiterea 

valorilor se află într-o dependenţă reciprocă, deoarece o selectare 

adecvată se va răsfrânge pozitiv asupra transmiterii, după cum o 
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raţionalizare a transmiterii va avea repercusiuni pozitive asupra 

selecţiei. Ambele, la rândul lor, depind de particularităţile 

psihologice ale obiectului educaţiei [3, p. 27] 

 În acest context, cercetătorul C. Cucoş consideră că valorile 

educaţiei constituie dimensiunea fundamentală a finalităţilor 

sistemului şi procesului de învăţământ, care asigură substanţa 

axiologică a conţinuturilor generale ale activităţii de formare –

dezvoltare a personalităţii umane [2, p. 54], evidenţiind că scopul şi 

conţinutul educaţiei se obiectivează în valori. 

 În continuare, propunem unele aspecte practice privind 

posibilitățile de îmbunătățire a colaborării familie – școală. 

 A comunica înseamnă nu doar a pune în cuvinte aspecte care  

ţin de acţiuni, ci, mai ales, a vorbi despre trăiri, emoţii, aşteptări, 

dorinţe, nemulţumiri, dezamăgiri. Asta înseamnă că în familie 

trebuie să vorbim nu doar despre ce am mai făcut, ce fac copiii, ce 

mâncăm, ce mai cumpărăm, ci, mai ales, despre ce ne place sau nu 

ne place, ce ne supără, ce se întâmplă în mintea copilului care are 

probleme la şcoală etc. Tot a comunica în mod autentic înseamnă a 

asculta ce spune celălalt, a avea răbdare să îi dăm fiecăruia – 

copilului – posibilitatea de a-şi exprima până la capăt opinia.  

 În măsura în care aceste condiţii sunt îndeplinite, 

comunicarea în familie are şanse de reuşită. Asta înseamnă că 

membrii familiei vor şi pot să vorbească deschis despre ceea ce 

gândesc şi, mai ales, despre ceea ce simt. Astfel, pot sta faţă în faţă 

cu emoţiile şi sentimentele fiecăruia, ceea ce conduce la formarea 

unor relaţii familiale bazate pe încredere, iubire şi respect, toate 

acestea ducând spre o educație-model și o colaborare – integrare 

modernă cu școala.  

 Adaptare permanentă – fiecare membru al familiei trebuie să 

se adapteze schimbărilor din viaţa de zi cu zi. Asta înseamnă că, 

atunci când copilul bate la porţile grădiniţei sau ale adolescenţei, nu 
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numai el trebuie să înveţe să se descurce în noile contexte, ci 

întreaga familie trebuie să se adapteze. Perioadele de dezvoltare a 

copiilor nu sunt doar ale lor, ci şi ale părinţilor. Familia unită trebuie 

să-şi adapteze permanent structura la noile circumstanţe şi să 

demonstreze flexibilitate şi adaptabilitate.  

 Rezolvarea problemelor – autonomia fiecărui membru al 

familiei constituie cheia unor relaţii bazate pe respect şi iubire. 

 Cu cât adulţii din familie sunt mai capabili de a sta pe 

picioarele lor, cu atât cresc şansele ca ei să fie mai deschişi unul cu 

altul și, implicit, cu copiii lor. Membrii familiilor autonome au 

curajul de a-şi exprima sentimentele, de a-și mărturisi frământările şi 

nemulţumirile. În felul acesta, ei au mai multe şanse de rezolvare a 

problemelor cu care se confruntă.  

 A fi un punct de sprijin pentru un membru al familiei aflat în 

dificultate înseamnă a-i permite să ia propriile decizii, să facă 

propriile alegeri, să îşi exprime propriile emoţii și, în ceea ce privește 

școala, să poată lua propriile decizii   

 Armonia – crearea şi menţinerea unei atmosfere echilibrate în 

familie reprezintă garanţia unei dezvoltări frumoase a copiilor. 

Viitorul acestora depinde de capacitatea părinţilor de a se înţelege şi 

a se respecta reciproc. Astfel, copiii au şansa de a creşte într-un 

mediu sănătos, fără tensiuni, fără agresivitate fizică şi verbală. 

 Egalizarea – în societatea actuală, punctul de rezistenţă al 

noului model de familie este tendinţa de egalizare a rolurilor asumate 

de cei doi soţi, ceea ce nu este rău. În prezent, atât femeia, cât şi 

bărbatul participă la procurarea şi repartizarea veniturilor, la 

îndeplinirea sarcinilor de zi cu zi, la educarea copiilor. 

 Dependența – în puţine familii se pun întrebări de genul: „Ce 

stă la baza acţiunilor noastre?", „De ce reacţionăm aşa?", „Oare ce 

simte copilul, ce îşi doreşte?". Cuprinşi de problemele zilnice, soţii 

uită să mai vorbească unul cu altul de la suflet la suflet, părinţii nu 
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mai ştiu ce se întâmplă în sufletele copiilor. De aceea, multe familii 

se confruntă cu probleme de genul: copilul nu poate fi controlat, 

părinții vin târziu acasă şi nu au timp pentru copii.    

 Deşi astfel de acuze sunt făcute de obicei în adresa copilului,  

se constată că problema nu ține doar de el: de fapt, acest copil/elev a 

devenit rebel pentru că părinţii nu au ştiut să pună limite sau nu au 

căutat să afle ce se întâmplă în mintea şi în sufletul lui.  

 Școala desfăşoară multe activităţi extraşcolare, sportive, 

culturale, foarte apreciate de copii, dar care sunt puţin cunoscute de 

către părinţi. Astfel, putem trage concluzia că şcoala este în 

continuare un spaţiu de manifestare a cadrelor didactice şi a copiilor, 

iar familia colaborează mai degrabă tradiţional cu aceasta (şedinţe, 

discuţii cu profesorii şcolii). Copiii văd şcoala ca pe un loc în care 

socializează, învaţă, dar şi ca pe un loc care provoacă stres, frustrare. 

 În ce priveşte colaborarea şcolii cu familiile acestor copii, 

deşi doresc o mai strânsă colaborare, o implicare concretă a 

părinţilor, ei văd relaţia cu şcoala ca pe una stresantă. Acest lucru 

poate fi rezultatul practicilor de comunicare cu părinţii, aceştia sunt 

chemaţi la şcoală când apar probleme, la şedinţe se discută 

rezultatele şcolare, problemele de comportament ale copiilor. 

Părinţii, de multe ori, resimt ei înşişi această relaţie ca pe una 

frustrantă. 

 O problemă majoră este aceea a abandonului şcolar şi 

frecvenţa redusă, mai ales în rândul copiilor, ai căror părinți sunt 

plecați în străinătate. Posibilele soluţii ţin de informarea familiilor, 

de desfășurarea unor activităţi valorizante pentru toţi copiii. Este 

dificil de rezolvat o astfel de problemă în condiţiile în care susţinerea 

familiilor faţă de activitatea şcolară este foarte redusă din causa 

distantei fizice și psihice.  

 Copiii apreciază mult activităţile extraşcolare organizate de 

şcoală: concursurile, orele de educaţie sanitară, activităţile sportive. 
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Copiii au posibilităţi extrem de reduse de petrecere a timpului liber 

în afara activităţilor organizate de către şcoală. Putem spune că, în 

cazul copiilor, ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, şcoala este 

singura constantă din viaţa acestora.   

 Şcolile au relaţii de parteneriat cu diverşi actori comunitari 

locali: familiile elevilor, autorităţi, poliţie, unităţi sanitare, unităţi de 

asistenţă socială, biserică, agenţi economici, organizaţii 

neguvernamentale. Cele mai strânse relaţii se desfăşoară cu cei care 

sunt cel mai interesaţi de binele copiilor, cu familiile acestora 

 Motivaţiile care stau la baza iniţierii parteneriatului sunt: 

rezolvarea unor probleme instituţionale, administrative; rezolvarea 

unor probleme specifice beneficiarilor (elevi, părinţi, cadre 

didactice), promovarea rolului educaţional al şcolii, satisfacţia celor 

implicaţi, „binele comun” etc. 

 Cu cât cei implicaţi sunt mai educaţi, dețin mai multe 

informaţii, au acces la mai multe surse, cu atât parteneriatul şi 

formele de manifestare ale acestuia sunt mai diverse. Important este 

ca fiecare dintre cei implicaţi să-şi conştientizeze interesele, să vadă 

avantajele parteneriatului. Acolo unde şcoala vine cu oferte diverse 

pentru copii, familii, comunitate şi face cunoscute aceste oferte, 

comunitatea și reprezentanţii acesteia pot fi mai implicaţi şi mai 

conştienţi de avantajele parteneriatului. 

 Pe fondul schimbărilor accentuate ale societăţii 

contemporane, educaţia, învăţământul, şcoala, familia sunt 

principalalele instituţii care au rolul de refacere a identităţii sociale şi 

de valorizare a potenţialului uman. Funcţionarea optimă a acestora 

produce efecte benefice atât asupra celor educaţi, cât şi asupra 

întregii comunităţi locale.  
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – COMUNITATE ÎN 

EDUCAREA ELEVILOR PENTRU SOLUȚIONAREA 

CONFLICTELOR 

Cristina CHIOSA, doctorandă 

 

Abstract 

School is a pillar of the community, one of the basic 

institutions for the existence and development of a community. 

School creates a new community around it, comprising primarily it is 

direct beneficiaries: teachers, students, parents and the other 

community institutions by order of the government or non-

governmental, public or private. In both cases, the partnership is a 

mechanism that facilitates networking between schools, institutions 

and community members. The success of school-community 

partnership is based on the permalink constant berween agencies, 

between specific and global, between individual fulfillment and 

social demands. In this context, good collaboration between school 
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and community is possible only when the community understands the 

mission of the school: To be „the main source of culture and factor 

of civilization”, and the school sees the community an ally, 

collaborator frank, on going and directly interested in the whole 

educational process. 

Key words: Partnership,  school, community, family, 

students, education 

Adnotare 

Școala reprezintă un pilon al comunității, una dintre 

instituțiile de bază pentru existența și dezvoltarea unei comunități. 

Școala creează în jurul său o nouă comunitate, care cuprinde, în 

primul rând, beneficiarii direcți ai acesteia: profesorii, elevii, 

părinții, apoi alte instituții comunitare de ordin guvernamental sau 

nonguvernamental, public sau privat. În ambele situații, 

parteneriatul este un mecanism care facilitează relaționarea dintre 

școală, instituțiile și membrii comunității. Succesul parteneriatului 

școală – comunitate este bazat pe legătura permanentă, constantă, 

dintre agenții comunitari, dintre specific și global, dintre împlinirea 

individuală și exigențele de ordin social. În acest context, o bună 

colaborare între școală și comunitate este posibilă numai atunci 

când comunitatea înțelege bine menirea școlii: aceea de a fi 

„principal izvor de cultură și factor de civilizație”, iar școala vede 

în comunitate un aliat, un colaborator sincer, permanent și direct 

interesat în întregul proces educațional. 

Cuvintele-cheie: Parteneriat, școală, comunitate, familie, 

elevi, educație. 

 

Trăim într-o societate, în care ritmul rapid de desfăşurare a 

evenimentelor determină o schimbare permanentă a realităţii. Iată de 

ce tendinţele educaţiei în prezent se conturează prin accentuarea 
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colaborării dintre factorii educaţionali: relația dintre cadrele didactice 

și elevi să fie una de parteneriat, în care cadrele didactice sprijină 

eforturile elevilor de a duce proiectul la bun sfîrșit, deleagă 

responsabilități către elevi. În acest context, parteneriatul facilitează 

crearea unui mediu stimulator, prin care procesul educațional se 

extinde și asupra comunității. Având posibilitatea de a identifica 

problemele comunitare, elevii devin mult mai atenți la ceea ce se 

petrece în jurul lor, mult mai activi în procesul de soluționare a 

problemelor, mult mai reponsabili în acțiunile pe care le întreprind. 

Totodată, elevii își dezvoltă spiritul de inițiativă în raport cu 

comunitatea din care fac parte. Dar toate aceste aspecte se pot 

implementa cu succes numai dacă fiecare partener va fi considerat 

egal cu celălalt [3, p .405]. 

Prin participarea la viața comunității, elevii simulează 

procesele elaborării, luării și evaluării deciziilor. De aceea, 

încurajarea elevilor, prin parteneriatul dintre școală și comunitate, 

constituie o premisă pentru educarea lor în vederea exercitării 

statutului și rolului de cetățean. În cadrul parteneriatului dintre școală 

și comunitate, profesorii își extind activitatea de la cea propriu-zisă, 

didactică, la cea de moderare și de facilitare a relației cu comunitatea 

locală. Aceste două roluri sunt complementare și presupun adaptarea 

activității cadrelor didactice la specificul activităților extracurriculare 

orientate spre comunitate. Într-o comunitate, mediul educațional nu 

se rezumă la mediul școlar. Elevii trebuie să identifice și celelalte 

instituții cu valențe educative, cu care să inițieze parteneriate. Astfel, 

mediul educațional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze și să 

se coalizeze în procesul de educație continuă a cetățenilor. 

Complexitatea și gradul de dificultate a problemelor cu care 

se confruntă învățământul, precum și impactul inerent al educației 

școlare asupra întregului sistem social, soluționarea dificultăților 

prezente i-au orientat pe cercetătorii din domeniul educației spre 
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preluarea și fundamentarea paradigmei parteneriatului școală – 

comunitate.  

Paradigma este un concept frecvent utilizat pentru a distinge 

sistemul educativ și pentru a sublinia diferențele lui. Este un model 

care reunește întregul set de credințe, valori culturale și tehnice 

recunoscute, care sunt comune membrilor unui anumit grup, 

prezentând concomitent soluții concrete care pot fi folosite ca 

exemple pentru a înlocui norme explicite în știință [7, p.242]. 

Parteneriatul școală – comunitate necesită implementarea 

unui management participativ, a unui management bazat pe resurse 

umane, care necesită o pregătire amplă și o inițiere în proiecte de 

parteneriat. În acest context, este necesară nu numai pregătirea 

cadrelor didactice, dar și a părinților, a reprezentanților autorităților 

locale, a agenților economici locali, a bisericii, a organizațiilor 

nonguvernamentale active în plan local. Oamenii trebuie să fie 

pregătiți să lucreze în echipă, să conștientizeze rolul pe care îl au în 

dezvoltarea locală, să identifice avantajele pe termen lung pe care le 

oferă parteneriatul. 

Potrivit lui Churchman, un „parteneriat” este un amestec între 

cooperare și participare. Parteneriatul reflectă inițiativele ambelor 

părți, determinând egalitatea drepturilor și obligațiilor acestora în 

cadrul parteneriatului. Astfel, pentru a crea un parteneriat eficient, 

este necesar să se inițieze cooperarea între părțile implicate, 

cooperarea fiind activitatea în comun a două părți cu caracteristici 

diferite pentru a realiza sarcini și obiective comune. 

Succesul parteneriatului școală – comunitate este bazat pe o 

legătură permanentă, constantă, între agenții comunitari, între 

specific și global, între împlinirea individuală și exigențele de ordin 

social. Şcoala şi comunitatea i-au preocupat în egală măsură pe 

pedagogi, sociologi, psihologi, filozofi, antropologi, fiecare 

încercând să surprindă aspectele ce contribuie la mecanismele de 
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funcţionare a acestora. Asistăm astăzi la dezvoltarea unui adevărat 

curent social, care are în centrul său comunitatea, dezvoltarea ei și 

parteneriatul cu școala. 

În acest context, o bună colaborare între școală și comunitate 

este posibilă numai atunci când comunitatea  înțelege bine menirea 

școlii, și anume aceea de a fi „principal izvor de cultură și factor de 

civilizație”, iar școala vede în comunitate un aliat, un colaborator 

sincer, permanent și direct interesat în întregul proces educațional. 

Școala propagă și multiplică diverse metode educative, susținând 

sectorul familial și implicându-le activ pe cele sociale. Este 

important să menționăm că astăzi școala și comunitatea împart 

responsabilitățile ce vizează educația copiilor. A fost demonstrat 

științific că parteneriatul școală-comunitate constituie un angajament 

de colaborare în acțiunea de formare și educare a personalității 

copilului, negociată în comun, axată pe prestarea unui ajutor al 

familiei și școlii, de valorizare a unor concepte, aporturi și resurse 

culturale, morale, spirituale și economice [6, p. 69]. 

Valorificarea parteneriatului școală-comunitate în contextul 

unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la 

nivelul tuturor subsistemelor sale, învățământul trebuie să își asume 

o nouă perspectivă asupra funcționării și evoluției sale. În cadrul 

acestei perspective, parteneriatul educațional trebuie să devină o 

prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației [9, p.23]. 

Pentru ca acest parteneriat să se constituie ca o soluție reală a 

problemelor din învățământ, sunt necesare elaborarea unor strategii, 

a unor direcții care să unească eforturile parteneriale, precizarea 

rolului asumat de instituții în parteneriate. 

Dată fiind complexitatea problemelor cu care școala se 

confruntă, precum și impactul educației școlare asupra întregului 

sistem social, soluționarea dificultăților prezente presupune 
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colaborarea, cooperarea și parteneriatul unor categorii largi de 

participanți. 

Pentru a realiza un parteneriat construit pe baza valorilor 

democratice, în societate trebuie să se schimbe valori, atitudini și 

comportamente la nivelul tuturor factorilor implicați: decidenți, 

oameni ai școlii, familii, elevi, reprezentanți ai instituțiilor 

guvernamentale și nonguvernamentale [7, p. 242]. 

La nivelul comunității se constituie un grup de lucru (nucleu 

comunitar), în care reprezentanții școlii trebuie să își asume rolul de 

promotor, catalizator și facilitator al parteneriatului educațional. 

Coeziunea și eficiența unui astfel de grup sunt condiționate de 

asumarea și promovarea unor valori comune, cum ar fi: asigurarea 

egalității șanselor în educație, încurajarea inițiativei și participării, 

dezvoltarea cooperării și colaborării, statutarea disciplinei și 

responsabilității. 

Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic 

de dezvoltare a elevului. Prin caracteristicile ei, poate susţine 

interesele şcolii.  Fiecare şcoală devine ,,o comunitate a celor ce 

învaţă”, în condiţiile propriului său plan de îmbunătăţire continuă a 

predării, învăţării şi disciplinei. Toţi elevii săi se străduiesc şi fac 

progrese în direcţia atingerii standardelor dorite, fiind ajutaţi de 

părinţi, cadre didactice şi alţi parteneri implicaţi. Şcolile şi 

comunitatea îmbunătăţesc instrucţia, evaluarea, dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice, implicarea părinţilor şi a oamenilor 

de afaceri, astfel încât fiecare aspect al educaţiei funcţionează ca 

parte a unui sistem, care sprijină toţi elevii pentru a-şi atinge 

obiectivele. 

Şcoala are o misiune şi roluri bine stabilite, iar frontiera de 

deschidere a instituției şcolare către mediul său poate fi variabilă. 

Şcolile sunt organizații puternic ancorate în comunitate, 

statutul organizației şcolare, funcțiile sociale ale acesteia precum şi 
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competențele specifice ale resurselor umane implicate în sistemul 

educațional fac din şcoală promotorul parteneriatului comunitar. 

Așadar, școala reprezintă un pilon al comunității, una dintre 

instituțiile de bază pentru existența și dezvoltarea unei comunități. 

Școala creează în jurul său o nouă comunitate, care cuprinde, în 

primul rând, beneficiarii direcți ai acesteia: profesorii, elevii, părinții, 

apoi alte instituții comunitare de ordin guvernamental sau 

nonguvernamental, public sau privat. În ambele situații, parteneriatul 

este un mecanism care facilitează relaționarea dintre școală, 

instituțiile și membrii comunității, iar îmbunătăţirea procesului de 

învăţare în sistemul educaţional poate fi realizată de către cadrele 

didactice, în parteneriat cu autorităţile locale, cu membrii comunității 

și cu organizațiile societății civile. 

În acest context, în Statele Unite, Franța, Marea Britanie și în  

mai multe state nordice, a fost elaborată chiar o serie de legi speciale, 

prin care se reglementează procesul de organizare a activităților în 

parteneriat. Mai mult, și Uniunea Europeană consideră parteneriatul 

o instituție fundamentală în ceea ce privește coeziunea socială, 

regională, economică și culturală între statele membre. 

Acum aproape un secol, în SUA a apărut mișcarea „Educație 

pentru comunitate”, încercînd să țină piept greutăților prin care trecea 

școala de rând cu întreaga societate. În Europa de Sud-Est, conceptul 

este relativ nou, dar cu aceeași conotație contextuală: a depune efort 

pentru supraviețuire în condiții social-economice destul de dure. 

Astfel, se conturează o arie semantică clară. Dezvoltarea comunității 

reprezintă un proces în care guvernul, instituțiile locale și diverse 

organizații colaborează, își pun scopuri pe care le ating împreună. 

Ei trebuie să fie pregătiți pentru distribuirea corectă a 

resurselor umane și financiare care vor îmbunătăți condițiile de viață. 

Pentru obținerea succesului în dezvoltarea comunității, „cele mai 
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importante lucruri sunt coeziunea și atitudinea pozitivă față de acest 

proces”.  

Misiunea școlii din Republica Moldova, la etapa actuală, este 

să elaboreze conceptul și să desfășoare educația comunitară/educația 

în spiritul comunității/educația pentru comunitate. Această abordare 

de dezvoltare a resurselor umane locale pune accent special pe 

educația tuturor membrilor comunității, fiind axată pe edificarea unui 

proces de învățare (formal și neformal) ce va dura pe întreg parcursul 

vieții. Experții în domeniu susțin că respectiva orientare este 

decisivă, deoarece nivelul educațional, succesul unei comunități și al 

indivizilor săi sunt în corelație directă. Practicarea educației pentru 

comunitate duce la ameliorarea calității vieții pentru fiecare 

persoană, în particular, și pentru localitate, în general. În Republica 

Moldova, relația școală – comunitate, de-a lungul anilor, a fost 

deficitară din mai multe unghiuri de vedere. În același timp, s-au 

produs puține dezbateri publice în problema dată și, respectiv, prea 

puține publicații la temă. În alte țări însă subiectul în cauză a devenit 

o preocupare comună de zeci de ani [10]. 

Educația pentru comunitate se organizează, formal și 

neformal, prin: 

a) antrenarea cetățenilor și a consiliilor consultative ale cetățenilor; 

b) efortul și inițiativele personalului specializat implicat în acest 

proces; 

c) interacțiunile cu alți agenți și grupuri ale comunității. 

Responsabilitatea pentru realizarea ca atare a educației pentru 

comunitate le revine instituțiilor de învățământ din comunitate deci, 

în primul rând, școlii. 

Acolo unde școala este un agent comunitar important și toți 

ceilalți agenți o consideră prioritară, ca rezultat al educației dintr-o 

astfel de perspectivă, se formează o identitate mai pronunțată a 

comunității și un sentiment justificat de mândrie. Într-un sistem 
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educațional, ca cel din Republica Moldova, marcat profund de două 

crize fundamentale: criza de identitate și criza de proprietate (cf. Vl. 

Pâslaru), conturarea identității comunitare, care ar suplini golul creat, 

este vitală. Prin aceasta se poate asigura, în mod eficient și eficace, 

funcționarea serviciilor educaționale școlare, culturale pentru toți 

locuitorii, sporindu-se continuu resursele umane, fizice și fiscale ale 

comunității. De asemenea, s-ar institui un sistem educațional 

polivalent, pe larg desfășurat pentru comunitate și de durată lungă, 

care recunoaște fiecare membru al comunității ca discipol și ca 

resursă a acestui sistem. 

Școlile care practică acest gen de educație devin, cu adevărat, 

ale comunității, înțelegând filozofia și valoarea implicării tuturor 

membrilor în optimizarea educației pentru copii, familie și societate 

în general. În acest sens, Paule Clarke în cartea „Comunități de 

învățare: școli și sisteme”, semnala însemnătatea transformării școlii 

din instituție care, pur și simplu, școlarizează copiii, ținându-i un 

anumit timp între pereții ei, în școli-comunități de învățare, în care 

există un cult și o cultură a învățării. Astfel, conchide autorul, „când 

oamenii observă că propriile lor acțiuni au putere și propria lor voce 

este auzită în cadrul unui grup, când înțeleg că acțiunile lor schimbă 

ceva și că ei sunt, în cele din urmă, responsabili pentru aceste acțiuni, 

când construiesc comunități ca răspuns la diferite cerințe, când își 

asumă riscul de a recunoaște posibilitățile creatoare care apar, când, 

în mod colectiv, pun la îndoială și contestă sensuri și credințe, când 

se implică în procesul de decizie, când vorbesc despre viitor, când 

favorizează democrația și încurajează pluralismul, atunci școlile lor 

vor înțelege cum să facă față complexității: școlile vor deveni cu 

adevărat școli-comunități de învățare”. 

Așadar, educația pentru comunitate este o posibilitate pentru 

cetățeni, școli, instituții, agenți locali de a deveni parteneri activi în 

soluționarea problemelor învățământului și relațiilor comunitare. 
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Procesul de educație pentru comunitate mobilizează oamenii la 

identificarea și unificarea resurselor și necesităților locale, ajutându-i 

să-și ridice nivelul de trai. Aplicarea principiilor acestui tip de 

educație transformă școala într-un centru cultural, în agent al 

schimbării, în „luptător” activ pentru implicarea locuitorilor [1]. 

În acest context, conchidem că educația pentru comunitate, pe 

care trebuie să o realizeze școala, se bazează pe niște principii 

filozofice, este un sistem orientat spre dezvoltare. Ea oferă 

cetățenilor și instituțiilor posibilitatea de a deveni parteneri activi în 

căutarea și găsirea soluțiilor în interesul comunității, de a colabora 

pentru „a-i ajuta pe oameni să se ajute ei înșiși” și, prin aceasta, să-și 

ridice calitatea vieții. 
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Abstract 

 Communication skills accumulate the whole set of personal 

abilities, is an equal outcome of science and art, and there is no ideal 

way of communicating; A communication is limited to the 

satisfaction caused and preserved or amplified for the two sides. But 
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one's competence is not sufficient if the interlocutor is devoid of 

minimal skills. 

 The basic features of communication competence can be 

derived from definitions and perspectives of approach; The definition 

of competencies refers to both knowledge and skills acquired through 

learning in education. 

 Competence is appreciated not only by the number (volume) 

of information assimilated in a given time but also by their degree of 

comprehension, by the ease of their integration into the previous 

knowledge system and, above all, by the willingness to work with 

them. 

 An educational action involves both the presentation of 

theoretical notions and the cultivation and consolidation through 

concrete activity, motivations and attitudes, norms and practical 

principles of approaching and solving linguistic problems 

 In conclusion, communication skills consist of cognitive-

theoretical and practical-practical structures. Links, associations 

and new syntheses are established, which give depth to knowledge 

and contribute to the formation of cognitive-theoretical 

communication skills. 

 Key words: communication competence, knowledge, 

education, behavior. 

 

Adnotare 

Competenţa de comunicare cumulează întregul ansamblu de 

abilităţi personale, este un rezultat egal al ştiinţei şi artei, neexistând 

un mod ideal de comunicare; o comunicare se rezumă la satisfacţia 

provocată şi păstrată ori amplificată pentru cele două părţi. Însă nu 

este suficientă competenţa unuia, dacă interlocutorul este lipsit de 

abilităţi minimale.   
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Trăsăturile fundamentale ale competenţei de comunicare pot 

fi desprinse din definiţiile şi perspectivele de abordare; în definirea 

competenţelor se face referire atât la cunoştinţe, cât şi la deprinderi 

dobândite prin învăţare în educaţie.  

Competenţa este apreciată nu numai după numărul (volumul) 

de informaţii asimilate într-un timp dat, ci şi de gradul de înţelegere 

a acestora, după uşurinţa integrării lor în sistemul anterior de 

cunoştinţe şi, mai ales, după priceperea de a opera cu acestea.  

O acţiune educaţională presupune atât prezentarea unor 

noţiuni de ordin teoretic, cât şi cultivarea şi consolidarea prin 

prisma activităţii concrete, motivaţii şi atitudini, norme şi principii 

practice de abordare şi soluţionare a problemelor lingvistice  

În concluzie, competenţele de comunicare se constituie din 

structuri cognitiv-teoretice şi acţional-practice. Se stabilesc legături, 

asociaţii şi se realizează sinteze noi, ce dau profunzime cunoaşterii şi 

contribuie la formarea competenţelor de comunicare cognitiv-

teoretice.  

 Cuvinte-cheie: competență de comunicare, cunoștințe, 

educație,  comportament. 

Educaţia comunicării are ca produs competenţa comunicării, 

care, după cum constată L. Şoitu, „reuneşte dimensiunile de 

personalitate dobândite după un proces de formare. Competenţa de 

comunicare cumulează întregul ansamblu de abilităţi personale: a şti; 

a şti să faci; a şti să fii; a şti să ştii; a şti să devii; ea este un rezultat 

egal al ştiinţei şi artei, neexistând un mod ideal de comunicare” [9, p. 

31]. O trăsătură esenţială a competenţei de comunicare este 

dimensiunea relaţională. O comunicare se rezumă, de fiecare dată, la 

satisfacţia provocată şi păstrată ori amplificată pentru cele două părţi. 

Însă nu este suficientă competenţa unuia, dacă interlocutorul este 

lipsit de abilităţi minimale. Autorul constată că este imposibil de a 
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enumera exhaustiv toate calităţile pe care trebuie să le aibă o 

persoană competentă în comunicare, de aceea mulţi specialişti 

manifestă anumite rezerve la definirea competenţei de comunicare. 

Cu toate acestea, pot fi identificate o serie de trăsături comune.  

În primul rând, pornind de la J. Wiemann, acesta este un larg 

evantai de comportamente. Aceasta trebuie să nu creeze impresia 

unei pauperizări, căci, gândită ca interrelaţionare, comunicarea, dacă 

e blocată de sărăcia manifestărilor şi de incapacitatea de revizuire a 

acestora, nu-şi mai câştigă parteneri. Nevoia de a da viaţă 

comunicării motivează căutarea variantelor de intervenţie şi 

depunerea unui efort susţinut în menţinerea relaţiei. Savantul afirmă 

că o comunicare, numai dacă trece de mine şi de tine, poate deveni a 

noastră, noi oferind şansa altor legături. Elevul trebuie să aibă 

capacitatea de a stabili, a găsi comportamentul potrivit, sensibilitatea 

startului, adică să ştie cu ce se poate începe, ce încurajează, ce 

motivează acţiunea de comunicare. Locutorul este obligat întâi să 

asculte bine, apoi să judece situaţia cu argumentele interlocutorului, 

nu cu ale sale. A doua trăsătură este, pornind de la R. Adler, 

complexitatea cognitivă, care înseamnă capacitatea de a elabora 

scenarii diferite, dar atotcuprinzătoare pentru fiecare situaţie de 

comunicare [9, p. 49]. Acest lucru permite interlocutorilor să se 

integreze reciproc într-un univers care poate deveni comun. Atenţia 

acordată partenerului are un reviriment pozitiv pentru sine într-o 

comunicare ce se vrea eficientă. Deci putem accepta ideea 

cercetătoarei L. Şoitu că dobândirea competenţelor de comunicare 

comportă câteva componente generative, care au rolul de a stimula, 

printr-un mecanism ierarhizat, anumite unităţi verbal-comunicative 

considerate acceptabile în acest domeniu de activitate. Aceste 

componente generative sunt numite de L. Şoitu: atitudine 

comunicativă; capacitate comunicativă; priceperi, deprinderi, abilităţi 

de utilizare a arsenalului comunicativ; cunoştinţe (concrete) despre 
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comunicare. Simpla examinare a acestei succesiuni permite să se 

prefigureze caracterul de dominare a câtorva trăsături de 

personalitate: atitudine, capacitate, pricepere, abilitate, cunoştinţe.  

M. Iacob afirmă, în această ordine de idei, că depăşind 

capacitatea lingvistică, care este stăpânirea corectă a limbii, 

competenţa comunicativă apare ca un dispozitiv de aptitudini în care 

cunoştinţele lingvistice şi socioculturale sunt indispensabile. Ea 

include, „pe lângă stăpânirea materialului verbal şi pe cel para- şi 

nonverbal, deopotrivă cu stăpânirea regulilor de plasament 

contextual al regulilor interacţiunii mutuale, a principiilor de politeţe 

şi de ritualizare comunicaţională” [4, p. 237]. Cel mai adesea, 

competenţa primeşte denumirea sa în corespundere cu acele acţiuni, 

la realizarea cărora se formează.  

Trăsăturile fundamentale ale competenţei de comunicare pot 

fi desprinse din definiţiile şi perspectivele de abordare prezentate: 

 scopul competenţei de comunicare constă în rezolvarea de 

sarcini, deoarece implică abilităţi cognitive care fac posibilă 

alegerea între comportamente; 

 elementele componente ale competenţei de comunicare sunt 

cunoştinţele, deprinderile, priceperile, atitudinea 

constructivă, comportamentele; 

 componentele competenţei de comunicare sunt integrate în 

mod optim, pentru a determina adaptarea sau transferul la 

situaţii diverse; 

 competenţele de comunicare pot fi perfecţionate, 

îmbunătăţite şi dezvoltate cu ajutorul strategiilor didactice 

specifice. 

 După V. Ilie [5, p. 359], acest tip de competenţă se 

caracterizează prin următoarele aspecte: reprezintă o consecinţă a 

valorificării în practică a tuturor cunoştinţelor şi deprinderilor 
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formate în timp; exprimă felul propriu de exprimare care este 

determinat de temperamentul vorbitorului, de gradul de cultură, de 

mediul sociolingvistic.  

Constantele specifice ale competenţei comunicative sunt: 

 este o ştiinţă şi o artă, deoarece există „generatori şi actori” ai 

comunicării; 

 este un nivel de pregătire echitabilă a ambilor parteneri, 

deoarece presupune o codificare-decodificare simultană; 

 se dobândeşte, se asigură, deoarece nu este înnăscută, 

moştenită; 

 asigură plăcerea comunicării numai dacă ştii să comunici; 

 solicită o anumită cunoaştere şi informare, deoarece este un 

rezultat al interacţiunii cu lumea; 

 pune în evidenţă psihologia elevului, deoarece are o 

dimensiune a personalităţii; 

 implică a şti să relaţionezi, a şti să fii, a şti să devii, a şti să 

prevezi, deoarece este un produs; 

 este o obligaţie a ambelor părţi, fiind o dimensiune 

relaţională; 

 implică reguli de etică, politeţe, tact, cultură, care se bazează 

pe ritualitatea comunicativă; 

 presupune o executare rapidă, deoarece este o formare până la 

automatism conştientizat; 

 exteriorizează fiecare replică în anumite circumstanţe, 

implicând situativitatea; 

 implică găsirea comportamentului potrivit, fiind un evantai de 

comportamente; 

 asigură elaborarea diverselor variante în baza unei situaţii, 

implicând complexitatea cognitivă; 
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 este o asumare a relaţiei comunicative, deoarece presupune o 

angajare în baza diferitelor motive. 

Se observă că în definirea competenţelor se face referire atât 

la cunoştinţe, cât şi la deprinderi dobândite prin învăţare în educaţie. 

Competenţele de comunicare necesită trei dimensiuni: cognitivă, 

axiologică şi praxiologică. Dimensiunea cognitivă vizează 

achiziţionarea anumitor informaţii cu caracter lingvistic, care solicită 

gândirea, curiozitatea, interesul. Dimensiunea axiologică presupune 

transmiterea valorilor privind dezvoltarea competenţelor de 

comunicare, cu semnificaţii individuale şi colective sub formă de 

atitudini. Dimensiunea praxiologică contribuie la formarea 

comportamentelor şi desfăşurarea acţiunilor capabile să promoveze 

obiectivele dezvoltării competenţelor de comunicare. 

Aceste dimensiuni ale actului educativ se derulează după 

algoritmul: a şti; a şti să fii; a şti ce ai de făcut; a acţiona în acest 

sens. Includerea cunoştinţelor în abordarea competenţei este 

necesară, deoarece se consideră că o capacitate nu poate funcţiona în 

gol, fără un suport informaţional. Din perspectiva ştiinţelor 

cunoaşterii, manifestarea competenţei presupune mobilizarea unor 

cunoştinţe corespunzătoare şi a unor scheme de acţiune exersate şi 

validate anterior. Competenţele desemnează achiziţii concrete ale 

elevului, dobândite prin asimilarea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi 

practice [1, p. 124].  

Aria de competenţă ce se urmăreşte a fi cultivată este 

codificată în capacităţi (abilităţi, deprinderi, priceperi) şi cunoştinţe, 

care îl ajută pe elev în îndeplinirea unor sarcini. În sens generic, 

competenţa presupune un sistem de capacităţi (abilităţi, deprinderi, 

priceperi) şi cunoştinţe, prin care se asigură realizarea cu succes a 

acţiunii în fiecare din momentele ei. Capacitatea poate fi înţeleasă 
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drept acea „abilitate demonstrată sau potenţială a subiectului de a 

putea acţiona, gândi, simţi ori deveni” [6, p. 196-197].  

Prezente în orice spaţiu al educaţiei, conferindu-i noi calităţi, 

aceste capacităţi reprezintă nucleul a ceea ce pedagogia numeşte 

competenţe. Competenţa este adesea descrisă drept o capacitate 

intelectuală ce dispune de variate posibilităţi de transfer (capacitatea 

de a comunica, a decide, a detecta, a selecta, a evalua date, 

informaţii, relaţii), capacitate care-şi asociază componente afective şi 

atitudinale, de motivare a acţiunii.  

Abilităţile constituie capacitatea omului de a efectua 

conştient, cu o anumită rapiditate o acţiune adecvată unui scop, în 

condiţii variabile. În activitatea pe care o desfăşoară elevul există o 

serie de reacţii, acţiuni, operaţii, acte care nu sunt întotdeauna 

conduse şi efectuate conştient, ci se desfăşoară de la sine, automat, şi 

devin deprinderi (cititul, scrisul, operaţiile de calcul etc.). Acestea 

sunt „componente automatizate ale activităţii” formate prin exerciţiu 

[7, p. 187]. De regulă, aceste componente ale activităţii se 

automatizează prin faptul că ele se repetă de mai multe ori, se 

exersează mult de către elev. O activitate nu poate fi integral 

automatizată pentru că este declanşată, orientată şi controlată în 

ansamblu conştient, fiind rezultatul învăţării şi al exerciţiului. 

Deprinderile odată formate dispun de schematizare, prescurtare, 

operaţionalizare, cursivitate, stabilitate şi eficienţă acţională [3, p. 

112]. Priceperile reprezintă o îmbinare optimă şi o restructurare a 

deprinderilor şi a cunoştinţelor, în scopul îndeplinirii unei acţiuni în 

situaţii noi [8]. Prin specificul său, priceperea conferă calitate 

superioară în valorificarea cunoştinţelor şi integrarea deprinderilor, 

conferindu-le acestora plasticitate.  

Competenţa este apreciată nu numai după numărul (volumul) 

de informaţii asimilate într-un timp dat, ci şi de gradul de înţelegere 

a acestora, după uşurinţa integrării lor în sistemul anterior de 
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cunoştinţe şi, mai ales, după priceperea de a opera cu acestea (în 

practică, în rezolvarea unor probleme, în producerea materialului) [6, 

p. 340]. Înţelegerea este gândirea în acţiune, reprezintă latura 

funcţională a gândirii în sensul generic al codificării conceptuale şi 

mai ales al decodificării referenţiale, semantice. Modul de a fi al 

gândirii conştiente este înţelegerea conţinuturilor informaţionale, 

care este o activitate cu necesitate conştientă [3, p. 107].  

O asemenea acţiune educaţională presupune atât prezentarea 

unor noţiuni de ordin teoretic, cât şi cultivarea şi consolidarea prin 

prisma activităţii concrete, motivaţii şi atitudini, norme şi principii 

practice de abordare şi soluţionare a problemelor lingvistice. 

Importanţa formării şi transferului de atitudini adecvate la elevi 

decurge din poziţia lor centrală în structura caracterului, din forţa 

propulsivă, reglatoare pe care o generează, din rolul decisiv pe care îl 

dobândesc în realizarea individuală/socială, autorealizare şi 

autodepăşire. În psihopedagogie s-a arătat că interesul, ca atitudine 

cognitivă cu un nucleu motivaţional adresat unui obiect de 

învăţământ şi cunoaştere, este un factor facilitant şi mobilizator de 

prim-rang în susţinerea activităţii şcolare [3, p. 113]. Motivaţia  

învăţării reprezintă totalitatea mobilurilor care susţin energetic, 

activează şi direcţionează desfăşurarea activităţilor de învăţare. Ea 

conferă sens şi coerenţă actelor de învăţare şi se trăieşte subiectiv ca 

stare de tensiune. 

Comportamentele constituie „manifestarea obiectivă a 

acţiunii umane globale” [7, p. 123]. La nivelul exprimării 

competenţelor de comunicare, se face o sinteză a cunoştinţelor, 

deprinderilor, priceperilor şi atitudinilor specifice. Prin urmare, 

rezultă un produs vizibil şi măsurabil, definit în situaţii concrete de 

rezolvare a situaţiilor problematice create în cadrul orelor de limba şi 

literatura română, cât şi a situaţiilor de viaţă care implică rezolvarea 

unor dificultăţi de exprimare orală şi scrisă. 
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În concluzie, competenţele de comunicare se constituie din 

structuri cognitiv-teoretice şi acţional-practice. Se stabilesc legături, 

asociaţii şi se realizează sinteze noi, ce dau profunzime cunoaşterii şi 

contribuie la formarea competenţelor de comunicare cognitiv-

teoretice. Aceasta se probează prin cunoştinţe temeinice, prin 

priceperea şi abilitatea de a acţiona, de a desfăşura diverse activităţi 

practice şi de a obţine rezultate apreciate de cei din jur (cadru 

didactic, colegi, părinţi). Aceste abilităţi, pe bună dreptate, le putem 

numi competenţe de comunicare acţional-practice (să se exprime 

corect, să-şi organizeze munca). 

Noua latură a educaţiei pentru dezvoltarea limbajului 

presupune astfel o sinteză expresivă, determinată de spiritul şi 

caracteristicile societăţii actuale, a dimensiunilor participării 

responsabile, conştiente la rezolvarea marilor probleme 

contemporane, care depinde în existenţa şi consistenţa sa de 

cunoştinţe, informaţii, valori, comportamente şi atitudini pertinente 

[2]. Toate elementele componente sunt necesare elevului pentru 

formarea adecvată a competenţei de comunicare. 
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CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 
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Abstract 

 In contemporary society, also called knowledge society, the 

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

learning the subject. Schimbdrile economic, technological, societal 

imposed certain changes in the educational paradigm classic about 

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

space and classrooms, methods actively participating, work 

differentiated that take the age peculiarities of students' learning 

styles and intelligences. Student centered learning means putting 
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emphasis on student responsibility in planning, organizing and 

conducting learning in order to develop their skills in order 

integrdrii in society and in the labor market. 

 

 Şcoala are un rol esenţial în pregătirea tinerilor pentru 

viaţă. O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi 

criterii. În primul rând, trebuie să gândim că este răspunzătoare, 

educaţional şi civic, pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În 

al doilea rând, o astfel de şcoală „dă seama” de rezultatele produse, 

cu alte cuvinte, este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi să-şi 

evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni 

responsabilă, ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi 

revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic rezultatele. 

Şcoala este o „organizaţie care învaţă”, dar nu e totdeauna şi 

un loc al învăţării: şcolile rezistente la noutate şi la schimbare nu sunt 

cu siguranţă un astfel de loc, organizaţiile care învaţă sunt flexibile, 

adaptabile, inovatoare şi responsabile. 

Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este 

incapacitatea de a ieşi din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc 

vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care organizaţia 

ajunge să le considere imuabile. 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim-plan în opera de 

formare a personalităţii elevilor. Cu toate că a sporit şi influenţa altor 

factori în procesul educaţiei, profesorul îşi păstrează numeroase 

prerogative în acest domeniu. El rămâne principalul modelator al 

personalităţii elevilor, începând de la imprimarea unei conduite 

externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă. 

Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut 

obiectul unor cercetări de pedagogie, psihologie pedagogică şi de 

sociologia educaţiei, urmărindu-se ridicarea eficienţei activităţii 

pedagogice în general şi a profesorului în special. Sporirea funcţiei 
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profesorului de confident, consilier, transmiţător al valorilor 

culturale, a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat 

interdependenţele. 

Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul 

profesorului, au fost: 

 personalitatea sa; 

 rolul şi funcţiile sale; 

 comunicarea şi relaţiile cu elevii; 

 pregătirea şi perfecţionarea. 

Profesorul trebuie să se integreze, să coopereze cu clasa, să 

motiveze, să fie un sprijin atunci când elevii dovedesc spontaneitate, 

iniţiativă şi afirmare. 

Profesorul integrat încurajează, pune întrebări, stimulează 

participarea, sprijină şi foloseşte ideile elevilor, unele decizii le ia 

împreună cu elevii. 

În timpul predării – învăţării – evaluării, profesorul 

,,instruieşte”, conduce interacţiunile în clasă, modul de înţelegere şi 

de învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, prin asigurarea 

condiţiilor, prin oferirea punctelor de sprijin, prin aprobări şi 

dezaprobări, stimulări, completări, reactualizări, exemplificări, 

explicaţii, comentarii etc. 

Profesorul are rolul cel mai interactiv în clasă: creează un 

climat adecvat, iniţiază, orientează, solicită, antrenează, exemplifică, 

critică.  

Profesorul structurează, organizează forma şi conţinutul 

activităţii în clasă, modul de desfăşurare a interacţiunilor, dar poate şi 

delega elevilor responsabilităţi în rezolvarea unor decizii, sarcini. 

Trebuie să solicite elevii la dialoguri, să comenteze 

răspunsurile împreună cu ei, răspunsurile negative fiind corectate în 

sens stimulativ, cu antrenarea grupului. 
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E greu să defineşti un profesor ,,bun". Chiar şi părinţii au 

păreri diferite, uneori contradictorii. Unii spun că pregătirea în 

specialitate e factorul determinant, alţi părinţi pun pe primul plan 

,,capacitatea de a se face înţeleşi – dragostea de meserie”, chiar dacă 

tot cunoştinţele acumulate permit reuşita la un examen. Este 

interesantă remarca unora, referitor la categoria de cadre preferate de 

copii: profesori cu experienţă, deoarece cei tineri ,,nu sunt înţeleşi”. 

Profesorul debutant uneori e izolat de colegi sau de comunitate. Un 

profesor bun foloseşte cunoştinţele nu doar de la disciplina 

respectivă, ci măcar din aria curriculară respectivă. Trebuie de 

asemenea ca profesorul să fie pregătit să şi primească feed-back, nu 

numai să ofere. 

Un rol important îl are managerul. Un sistem de management 

de succes poate asigura multe beneficii organizaţiei pe care o 

deserveşte. Oricum, un manager poate depune eforturi foarte mari 

pentru a realiza acest lucru, dar cu toate acestea va putea ajunge şi la 

rezultate dezamăgitoare. Periodic, el trebuie să se întoarcă şi să 

examineze sistemul, să verifice şi să vadă dacă beneficiile au apărut 

în organizaţia sa. Dacă aceste beneficii nu au apărut, sistemul trebuie 

examinat pentru a determina unde trebuie concentrate modificările 

din program şi construite noi componente. 

A avea un management de calitate înseamnă a avea şi cadre 

didactice de calitate cu care să lucrezi. Cei tineri trebuie îndrumaţi, 

nu marginalizaţi. Analizând activitatea la şcoala noastră, unde 

rezultatele sunt deosebite, atât la profesorii tineri, cât şi la cei cu 

experienţă, am extras aspectele pozitive şi negative. 

 

Aspecte pozitive constatate: 

 Cadre didactice calificate, cu o bogată experienţă şi cu 

renume în oraş; 

 Disponibilităţi pentru dezvoltarea profesională; 
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 Profilul moral al cadrelor didactice şi al echipei manageriale, 

absenţa conflictelor, disciplina muncii; 

 Colaborarea permanentă între învăţători, diriginţi, între 

colectivele metodice; 

 Întreprinderea acţiunilor pentru păstrarea imaginii pozitive a 

şcolii în comunitatea locală; 

 Organizarea activităţilor extracurriculare diversificate şi 

interesante care stârnesc interesul elevilor şi părinţilor. 

Aspecte negative-sunt puţine: 

 Creşte numărul cadrelor didactice cu norma didactică în mai 

multe şcoli, din cauza diminuării numărului de elevi. 

 În acest context, rezultatele obţinute de şcoala noastră la 

concursuri şi olimpiade naţionale sunt deosebite. Şi interesant este că 

profesorii debutanţi sau cu vechime mică au elevi calificaţi la 

olimpiadele naţionale. Deci nu e regulă să ai vechime. Un profesor 

de calitate poate fi la orice vârstă, dacă este dăruit meseriei, dacă 

îmbină perfecţionarea cu autoperfecţionarea, dacă ştie să respecte 

elevul, iar colectivul în care se află contează enorm. 

Profesorul îndeplinește o misiune de o deosebită importanță, 

aceea care asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor 

generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de 

învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socioprofesională, 

morală și cetățenească. 

 Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii 

fundamentale de roluri, acceptate de majoritatea sistemelor de 

formare a profesorilor: proiectare, mangementul și organizarea 

activităților de învățare, consiliere psihoeducațională, managementul 

clasei de elevi, comunicare cu elevii, părinții și colegii, dezvoltare 

profesională de-a lungul vieții, participare la perfecționarea 

procesului educațional și a inovațiilor din școală, oferirea de servicii 

educaționale pentru comunitate etc. 
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 Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual 

presupune și o serie întreagă de calități, determinate de specificul și 

complexitatea muncii pe care o desfășoară. Profesorul își asumă deci 

o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de 

personalitatea lui. În școală, profesorul este conducătorul activității 

didactice care se desfășoară în vederea realizării obiectivelor 

prevăzute în documentele școlare. Referitor la diversitatea rolurilor 

pe care le poate exercita profesorul, Anita E. menționează 

următoarele: 

 ca expert al actului de predare-învățare, profesorul poate lua 

decizii privitoare la tot ceea ce se întâmplă în procesul de 

învățământ; 

 ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, 

curiozitatea și dorința elevilor pentru activitatea de învățare; 

 ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea 

asupra principalelor fenomene ce se produc aici. Este un 

prieten și confident al elevilor, un substitut al părinților, 

obiect de afecțiune, sprijin în ameliorarea stărilor de 

anxietate; 

 în ipostază de consilier, este un observator sensibil al 

comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un 

sfătuitor al acestora; 

 ca model, prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, 

comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi; 

 ca profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă 

și să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să 

studieze și să analizeze fenomenele psihopedagogice cu care 

se confruntă; 
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 ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, 

asigură consensul cu ceilalți profesori, cu părinții și cu ceilalți 

factori. 

Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror 

exercitare este dependentă de personalitatea lui. 

Dar, pe lângă activitatea didactică, profesorul desfășoară și o 

activitate extrașcolară sau cultural-educativă. Corolarul conținutului 

social al acestei profesiuni constă în participarea la evenimentele și 

frământările social-culturale ale timpului în care trăiește și ale 

poporului din care face parte. În această ipostază, profesorul ne apare 

ca pedagog social, animat de grija pentru ridicarea gradului de 

cultură al națiunii sale. 

Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, 

dascălul nu încetează de a fi un educator și în afara ei, urmărind, 

bineînțeles, obiective specifice și apelând la mijloace și forme 

adecvate. Numai în măsura în care profesorul își continuă misiunea și 

în afara cadrului profesional pe care îl oferă școala, poate fi 

considerat un educator al poporului său. Cele două laturi ale 

activității sale, școlară și extrașcolară, nu numai că se presupun, dar 

se și întregesc și se completează reciproc, imprimând acestei 

profesiuni un rol sporit în progresul general al patriei noastre. 

Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea 

naturală și interesul spontan al elevilor pentru descoperire, cel care 

îndrumă și încurajează activitatea de organizare și integrare a datelor 

culese, a cunoștințelor reactualizate în vederea aplicării lor la 

soluționarea problemelor date, lăsându-le: libertatea de examinare a 

faptului real ori de analiză critică a conținutului unui text; 

independență în activitate; operativitate și rapiditate în reacții 

(cognitive, afective, motrice); responsabilitate deplină pentru ceea ce 

întreprind. 



81 
 

În funcție de necesități, de gradul de autonomie sau 

semiautonomie a învățării, el poate interveni din când în când, 

canalizând energiile partenerilor săi. Astfel, profesorul este cel care 

oferă explicații, dă lămuriri, răspunde la întrebări, îi ajută pe elevi să 

utilizeze corect anumite materiale, instrumente sau utilaje, caută să-i 

ajute să evite devierile inutile, încercările fără obiect, eventualele 

erori și pierderi de timp. 

Profesorul este cel care, ținând seama de logica învățării, 

orientează ceea ce elevii au de făcut, devine ghid al demersului lor 

euristic, canalizându-i în direcția obținerii rezultatelor așteptate, în 

loc de a le impune într-o manieră directă, dinainte stabilită cu mai 

multă sau mai puțină rigurozitate. 

În literatura de specialitate se apreciază că profesiunea 

didactică nu se poate restrânge doar la cea de simplă sursă de 

cunoștințe. Rolul conducător al profesorului în activitatea didactică 

rămâne însă una dintre coordonatele de bază ale misiunii sale. 

Wolfolk menționează următoarele funcții ale profesiunii didactice:  

 luarea deciziilor privitoare la ceea ce se întâmplă în procesul 

de învățământ;  

 declanșarea și întreținerea interesului elevilor, a curiozității și 

dorinței lor pentru activitatea de învățare;  

 conducerea grupului de elevi: îndrumă persuasiv elevii, îi 

sfătuiește și observă comportamentul acestora;  

 reprezintă un model pozitiv de personalitate și comportament 

pentru elevii săi;  

 înțelege, reflectează asupra întâmplărilor din clasă, studiază 

fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă. 

Asumându-și o multitudine de roluri, profesorul trebuie să 

conștientizeze că exercitarea lor depinde de personalitatea pe care și-

o modelează. În acest sens, un rol deosebit în exercitarea acestei 

profesiuni îl au anumite componente ale personalității: cultura 
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profesională, calitățile atitudinale și cele aptitudinale. De fapt, pentru 

ca anumite cunoștințe să fie transmise de la o persoană la alta și 

acceptate, trebuie întotdeauna ca între ele să existe un schimb afectiv 

format din încredere și dispoziție receptivă dintr-o parte și din alta. 

Rolul profesorului poate să fie analizat și din perspectiva 

relației profesor-elev. Având în vedere valorile societății 

contemporane (libertate, responsabilitate, toleranță, cooperare), se 

impune o nouă abordare a relației profesor-elev: asumarea de către 

profesor și elevi a unei responsabilități morale comune în cadrul 

relației educaționale, conducând la angajarea afectivă și efectivă în 

procesul educațional; recunoașterea reciprocă a „dreptului de a fi 

altfel” și valorizarea fiecărei ființe umane în parte, indiferent de cât și 

de cum este diferită; încrederea în posibilitățile fiecărei ființe umane 

de a progresa; recunoașterea faptului că toți elevii și profesorii sunt 

parteneri sociali cu funcții complementare, dar cu responsabilitate 

comună; considerarea școlii ca mediu de construcție culturală; 

renunțarea la principiul „căii optime unice” și conștientizarea 

faptului că majoritatea problemelor sociale și umane au mai multe 

soluții echifinale și echivalente; promovarea autenticității și 

sincerității – a fi tu însuți este mai important decât a avea dreptate. 

Educația se sprijină pe patru piloni importanți: a învăța să 

știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu alții și a învăța 

să fii. În funcție de această optică, dar și de implicațiile globalizării 

asupra indivizilor, ale problematicii lumii contemporane, educatorii 

din învățământ urmează să îndeplinească roluri noi. 

Așa, de exemplu, prin metodologia de aplicare a noului 

curriculum național, li se cere educatorilor din învățământ să creeze 

activități (situații) de învățare adecvate obiectivelor proiectate, ținând 

seama, desigur, de natura subiectului lecției și de particularitățile 

clasei sau ale grupei de elevi. Ideea nu este nouă în pedagogie, însă 

rolul profesorului este mai recent, el fiind astăzi formulat explicit și 
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specificat în documentele de proiectare didactică. Evident, cu cât 

situațiile de învățare vor fi mai bine alese sau imaginate de profesor, 

cu atât mai interesantă și mai eficace în planul învățării va fi 

activitatea de instruire. 

Un alt rol nou ar putea fi acela de meditator în procesul 

cunoașterii sau de consiliere, alături de rolul tradițional de 

transmițător de informații, la care nu se renunță, dar a cărui pondere 

este, vizibil, în scădere în cadrul învățământului modern, centrat pe 

competențe. De asemenea, profesorul este astăzi un veritabil agent al 

schimbării, pregătindu-și elevii în această perspectivă, care se 

constituie tot mai mult într-o dimensiune a omului contemporan. 

Nu în ultimul rând, profesorul este chemat să se implice în 

luarea deciziilor de politică educațională la diferite niveluri, precum 

și în procesul complex, dificil de inserție profesională și socială 

corespunzătoare noilor condiții. O seamă de roluri noi derivă și din 

implicațiile educației permanente asupra programelor școlare. 

Acestea tind să se integreze atât în plan orizontal, cât și pe verticală, 

să fie centrate pe valori, atitudini și motivație, să cultive 

independența, propria responsabilitate, flexibilitatea, facilitând 

dezvoltarea oamenilor. 
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ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В                  

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО КЛАССА 

 

Светлана КУРИЛОВ, doctorandă 

 

Abstract 

 Creating a school environment adapted to the needs of the all 

children in the context of an inclusive educational process remains a 

problem for teachers. Inclusion means creating a set of conditions 

for cooperation and relationships în a common learning 

environments. Forward movement is possible by accepting, 

understanding colleagues. At the same time, teachers must help 

children with special needs to learn and to adopt the models of social 

behavior. 

 Keywords: inclusion, disability, special educational needs, 

children with disability, adaptation, relationships, school 

environment. 

 

Adnotare 

 Crearea unui mediu școlar adaptat nevoilor tuturor copiilor 

în contextul unui proces educațional incluziv rămâne a fi o problemă 

pentru cadrele didactice. Incluziunea înseamnă crearea unui set de 
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condiții necesare pentru cooperare și relaționare în medii comune de 

învățare. Cadrele didactice împreună cu copiii formează cultura 

incluzivă a mediului educațional prin acceptarea diferențelor, 

dezvoltarea respectului de sine, prin modele sociale pozitive. 

 Cuvinte-cheie: incluziune, dizabilitate, cerințe educaționale 

speciale, adaptare, relaționare, mediu școlar, mediu școlar adaptat. 

 

         В основу инклюзивного образования положена модель, 

которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает 

равное отношение ко всем, но создаёт особые условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Применение 

инклюзивных подходов создает новые возможности для 

улучшения качества школьного образования, так как может 

поддержать в обучении не только детей с отклонениями в 

развитии, но всех детей, включая и «трудных». 

Успешная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе сверстников возможна при 

создании эффективной инклюзивной социальной среды, 

включающей в себя коммуникативную, образовательную, 

оздоровительную и другие составляющие. В то же время, у 

детей, имеющих выраженные проблемы развития, ограничена 

возможность адаптации, общения и взаимодействия в социальной 

среде. Эти несоответствия между ожиданиями среды и 

возможностями детей особенно заметны в те моменты жизни, 

когда возникает необходимость изменения привычных  для них 

стереотипов поведения и проявления способности к общению и 

обучению [1].  

С одной стороны, для устойчивого продвижения 

образовательной инклюзии необходима соответствующая 

доступная среда, снятие стрессовых факторов (отсутствие 

чрезмерно сложных заданий и «неправильного» оценивания, 
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создание положительного эмоционального фона, системы 

стимулов и т. д.), оптимизация информационной и 

коммуникативной среды, двигательная активность 

(безбарьерная среда). С другой стороны, инклюзивное 

воспитание предполагает создание комплекса условий, 

необходимых для приобретения всеми детьми опыта 

положительного социального взаимодействия со сверстниками, 

глубоко отличающихся друг от друга.  

Несомненно важно, чтобы педагоги понимали и 

правильно относились к имеющимся различиям между детьми, 

не стремились всех детей уровнять, сделать одинаковыми. 

Вместе с тем, в процессе совместного воспитания именно 

выраженные различия между детьми, связанные с 

особенностями психофизического развитии, многократно 

увеличивают и без того высокий риск изоляции детей от 

основного коллектива. Они могут оказаться в положении 

«исключенных» или «не включенных», что в обоих случаях 

значительно осложнит их социализацию. Инклюзивное 

обучение предполагает как обязательное включение ребенка с 

особенностями психофизического развития в коллективную 

деятельность группы, так и оптимальное исключение из нее, 

когда более эффективным является индивидуальный подход и 

учебная деятельность в особом, личном режиме [2, 3]. 

В настоящее время в школьной практике уже наметились 

отдельные негативные тенденции в сотрудничестве «особых» 

детей с педагогами, совместного обучения разных детей в 

инклюзивном классе и др. В некоторых исследованиях 

отмечается амбивалентный характер отношений детей с 

типичным и нетипичным развитием: с одной стороны неприятие 

и даже враждебность, с другой — симпатия и сочувствие. В 
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этом спектре контрастных отношений находятся возможности 

улучшения социальной интеграции инвалидов. 

 Исходя из сложившейся ситуации, когда проблема уже 

выделена, а отечественных научных исследований по данной 

проблеме недостаточно, считаем важным проанализировать и 

обобщить успешный зарубежный опыт. Изучение опыта 

целесообразно в целях преодоления трудностей адаптации и 

профилактики различных девиаций, как у детей с 

ограниченными возможностями, так и без таковых, а также для 

отбора наиболее эффективных моделей формирования 

положительных взаимоотношений у всех участников учебного 

процесса в инклюзивном классе. [2, 6]. 

 Условия инклюзивного обучения, с одной стороны, 

требуют от ребенка и его ближайшего окружения значительных 

усилий, а с другой, – предоставляют большие возможности для 

самореализации и успешной социализации в жизни и 

деятельности.  

 Культура жизни в классе формируется учителем и 

учениками. Учитель может сделать много для создания 

позитивных отношений между детьми. Руководствуясь 

несколькими простыми рекомендациями для формирования 

культуры классного инклюзивного сообщества, предложенные в 

проекте Интеграция [4], учителю необходимо: 

 держать всех учащихся в курсе происходящего и планов на 

ближайшее время (используя слова, картинки или другие 

символы);  

 принимать решения сообща, демократично, со всеми 

учениками без исключения; 
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 формировать настоящее детское сообщество, из которого 

никто не исключен и в котором каждого принимают с его 

индивидуальными способностями и потребностями; 

 демонстрировать работы всех учеников без стеснения, а не 

только тех, кто выполняет работу «как надо», и не 

требовать от всех выполнения этих норм; 

 создавать позитивную модель отношений, как для 

учеников, так и для других учителей, открыто признавая, 

отличия в развитии детей; 

 доказывать, что ребенок с особыми потребностями учится 

в данном классе, потому что там учатся остальные дети, 

потому что это лучший подход к обучению и, потому что 

именно там дети встречаются друг с другом чаще всего.  

 Наличие у ребенка тех или иных отклонений в развитии 

является одной из главных предпосылок возникновения 

состояний, проявляющихся в отказе или неадекватной 

пассивности, которая препятствует успешному  взаимодействию 

с окружающими. Вместе с тем, только при наличии сотрудничества 

взрослого с ребенком можно передать ему социальный опыт и 

научить действовать успешно в изменчивой окружающей среде [7, 

стр.17-19]. Положительный контакт, эмоциональное, деловое 

общение со взрослым, которое постепенно приобретает 

познавательный характер, является основой сотрудничества.  

Сотрудничество взрослого (педагога) и ребенка с 

ограниченными возможностями заключается в том, что не только 

взрослый должен передать ребенку определенные знания, умения 

и навыки, но и ребенок должен хотеть их взять, сделать своими, 

«присвоить» [6]. Педагоги, как правило, считают, что одного их 

желания достаточно для того, чтобы направить развитие ребенка 

в определенное русло. Они стараются подчинить все поведение 
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ребенка своим целям, но при этом обычно не думают об 

установлении подлинного сотрудничества с ним [6, с. 91]. 

 В данном контексте значительные трудности возникают 

перед педагогом инклюзивного класса (группы) в организации 

учебно-воспитательного процесса, так как он должен с легкостью 

маневрировать в выборе различных способов взаимодействия со 

всеми детьми с учетом значительной разницы в уровне их развития. 

Если не создается адекватная основа для сотрудничества ребенка 

со взрослым, это негативно отражается не только на качестве 

обучения, но и на всем познавательном и личностном его развитии 

[6]. 

 Дети с особыми образовательными потребностями, как 

правило, не владеют достаточно способами усвоения 

общественного опыта, вынужденно формируя разные виды 

поведенческих приспособлений, не всегда дающих ребенку 

желаемый эффект [6]. Однако именно эти методы — подражание, 

образец и речевая инструкция — являются традиционными для 

обучения детей в образовательных учреждениях.  

 В ситуации инклюзивного класса (группы) педагог 

практически сталкивается с необходимостью  не только считаться с 

особыми образовательными потребностями детей, но и включаться 

в дополнительную работу по их удовлетворению. Педагогу 

необходимо привести каждого, в том числе и ребенка с 

ограниченными возможностями, к новым для него знаниям, часто 

путем использования, в его случае, более простых способов 

усвоения общественного опыта и адекватным руководством его 

действиями. Исходя из этого, педагоги инклюзивных классов 

(групп) должны не только уметь определять оптимальный уровень 

взаимодействия с особым ребенком, но и постепенно усложнять и 

разнообразить способы усвоения общественного опыта. Овладение 

подражанием и методом проб и ошибок является «трамплином» для 
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овладения действиями по образцу. При воспроизведении образца 

появляется совершенно новый алгоритм действий: анализ образца, 

его расчленение на элементы и мысленное воспроизведение 

последовательности действий и т.д. Без специальной поддержки 

педагога такая задача ребенком с особыми образовательными 

потребностями не решается [6]. 

 Отношения между всеми способами передачи ребенку 

общественного опыта должны быть чрезвычайно подвижными, 

постоянно сменять друг друга. Не следует задерживать ребенка на 

подражании там, где он может действовать по образцу, на образце — 

там, где он может действовать самостоятельно; на задании, не 

требующем включения речи, если он может ею пользоваться. При 

этом нужно всегда помнить, что разные задания дети выполняют по-

разному. Это зависит от сложности самого задания и от степени 

знакомства ребенка с данной деятельностью, от близости задания к 

его личному опыту [6,7]. 

 Таким образом, система работы по организации 

сотрудничества взрослого и ребенка, по формированию 

способов передачи и усвоения общественного опыта 

обеспечивает ребенку с особыми образовательными 

потребностями присущую нормальному развитию 

онтогенетическую последовательность развития и подводит к 

переживанию ситуаций «заслуженного успеха».  

 Вместе с тем, ошибочно считать, что для профилактики 

девиаций в поведении учеников основным и достаточным 

является подготовка преподавателя инклюзивного класса, а 

также ученика c проблемами развития к данной образовательной 

инициативе. Любые другие ученики часто не принимаются в 

расчет, и это неверная позиция.  

 Опыт зарубежных стран свидетельствует, что движение в 

сторону инклюзии возможно при условии, если сверстников 
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учат понимать, принимать и уважать одноклассников с 

ограниченными возможностями, так как несмотря на 

положительную мотивацию, многие ученики зачастую плохо 

подготовлены к связанным с ней изменениям [6, 7]. Это по 

мнению Кац и МакКлеллан (Katz and McClellan, 1997), 

обусловливают настоятельную необходимость проведения 

профилактики девиации в инклюзивном классе [4, стр. 44-48]. 

 Лилиан Кац (Lilian Katz, 1989) предложила комплексную 

модель инклюзии учеников с ограниченными возможностями в 

обычные школы, которая включает четыре компонента 

обучения и развития обычных детей: знания, навыки, 

склонности и чувства. По мнению Л. Кац в традиционном 

подходе к инклюзии слишком часто акцент делается на 

накопление знаний и навыков, и недостаточно учитывается  

развитие взглядов и чувств учеников. [2, стр. 45-47]. 

 Знания в данной модели – это факты, информация, 

понятия, определяющие действия учеников, приобретается 

посредством объяснений, изучения и повторения. Навыки 

усваиваются посредством инструкций, указаний, тренировок, 

практики и повторения усвоенного. Стратегии обучения 

склонностям, таким как, например, любознательность, 

сочувствие, сотрудничество, готовность к рискам, дружелюбие, 

упорство и предупредительность предполагают взаимодействие 

в среде личностей, демонстрирующих эти склонности. Метод 

сопереживания ситуации рассчитан на использование 

способности не только анализировать, но и чувствовать все, что 

происходит с особым ребенком. Для этого детям предлагается 

инсценировать ситуации, позволяющие ставить себя на место 

другого ребенка, вне зависимости от его возраста, уровня 

развития и в любой обстановке, а затем анализировать 

собственные реакции, чувства, мысли, а также возможное 
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поведение другого человека в соответствии с его чувствами и 

мыслями в конкретных условиях, ситуациях. 

 Таким образом, развитие навыков эффективного 

сотрудничества и общения с одноклассниками, обладающими 

особыми типами ограничений развития, отдаляющими или 

изолирующими их от сверстников, становится главной задачей 

процесса обучения, помогающей осознать причины отчуждения 

и изоляции. Однако подобная забота и понимание не всегда 

могут естественно перейти в способность эффективно 

взаимодействовать и общаться. Следовательно, ученикам 

необходимо усвоить навыки, облегчающие общение, взаимные 

отношения в среде, в которой будут приветствоваться все 

ученики, вне зависимости от их отклонений в развитии. Именно 

в этом смысле инклюзивное образование – образование, которое 

каждому, несмотря на имеющиеся физические, 

интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или 

другие особенности, предоставляет возможность быть 

вовлеченным в общий (единый, целостный) процесс обучения и 

воспитания. Вместе взрослея, дети учатся принимать 

собственные особенности и учитывать особенности других 

людей, учатся взаимодействовать и сотрудничать. 
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METODE INEDITE DE CULEGERE A FOLCLORULUI SAU 

CULTURA POPULARĂ  ,, ÎN FUNCŢIUNE” 

Dorina PAICU, doctorandă 

 

Abstract 

The author, based on her analysis of folklore concepts, proposes 

that there is a direct connection between collection methods used for 

folkloric material and literary-artistic education. The former have an 

impact on the ELA teleology, content and methodology.  

 Key words: Key words: literary-artistic education, folklore, 

literary folklore, literary values, moral values, artistic/folkloric 

language. 

 

Adnotare 

 Autoarea, în baza analizei unor concepte folcloristice,  

avansează ipoteza că între metodele de culegere și de studiu a 

folclorului și educația literar-artistică este o legătură directă, 

primele având impact asupra teleologiei, asupra conținuturilor și 

metodologiei ELA. 

 Cuvinte-cheie: educație literar-artistică, folclor, folclor 

literar, valori literare, valori morale, limbaj artistic/al folclorului. 

 

„Când mă gândesc la folclorul nostru şi la felul întâmplător şi 

prea adesea parţial în care am păstrat ceva din ce a fost, îmi spun că 

aceea ce ştim şi admirăm noi (laolaltă cu atâţia străini) reprezintă 

poate numai resturile şi firimiturile unui banchet al zeilor.”                                                                                                             

                                                                                      (C. Noica) 

 

noţiuni%20de%20folclor.doc
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 Concomitent cu descoperirea creației populare, asistăm la 

crearea unei noi discipline umanistice, a cărei nomenclatură este, ca 

proces de constituire, de asemenea extrem de instructivă. Termenul 

folclor (engl. folklore) este creat, în anul 1846, de un arheolog 

englez, Ambrose Merton [5], și are ca etimologie două cuvinte din 

limba engleză, folk = popor, lore = știință, înțelepciune; el se 

impune, alături de conceptele creație și literatură populară, și în 

cercetarea românească, datorită, în bună parte, marii sale capacități 

de formare a unor noi termeni științifici: folcloric, folclorist, 

folcloristică etc. 

 Sunt necesare însă câteva delimitări și precizări de concepte. 

Termenul cel mai cuprinzător în identificarea domeniului la care ne 

referim este cel de folclor,definit îndeobște ca totalitate a creațiilor 

artistice ale unui popor, către acest înțeles conducând înseși sensurile 

cuvintelor de la care s-a format. Universalitatea folclorului este 

unanim recunoscută, întrucât există la toate popoarele, sub cele mai 

diverse forme de manifestare. Termenul literatură populară este 

subsecvent, mai restrictiv, referindu-se îndeosebi la creațiile populare 

care au ca suport un text literar, un cod de comunicare bazat pe 

expresia lingvistică.  

 Creația populară are câteva trăsături specifice, dintre care cele 

mai importante sunt caracterul oral, tradițional, colectiv, anonim și 

sincretic, prezentându-se astăzi ca un proces structurat de-a lungul 

timpului, existând la nivelul comunităților umane, provenind dintr-o 

sursă anonimă, pe cale orală, mereu perfecționată. Oralitatea este, 

desigur, caracteristica cea mai evidentă în evoluția acestui proces; 

exprimă, pe de o parte, modul de transmitere din generație în 

generație, pe de alta însă, după cum menționează A. Marino, 

„absoarbe și exprimă, în acest mod, toate caracterele oralității" [4, p. 

162]. 
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 O modalitate nouă, inovativă, de abordare a cercetării culturii 

populare aparține profesorului universitar Pavel Ruxăndoiu, 

specialistul având o viziune particulară, în special asupra domeniului 

folclorului literar. Ne aflăm în fața unui sistem de interpretare a 

creației artistice orale propus de un specialist conștient de 

complexitatea materiei cercetate, „o complexitate care implică 

moduri foarte diferite de receptare și cunoaștere. Așa se explică 

faptul că studiile folclorice, de la cele mai naive până la cele mai 

riguros știintifice, se deosebesc foarte mult între ele ca metodologie, 

orientare generală sau delimitare a obiectului“ [9, p. 19]. 

 Studiul său nu este conceput pentru a încăpea într-o schemă 

riguros didactică, imperativele canonice fiind înlocuite de libertatea 

de a aprofunda anumite zone ale sistemului culturii populare care 

prezintă un interes maxim pentru folclorist. 

 Având experiența unei vieți închinate analizei nuanțate a 

textelor folclorice și etnologice, autorul „se ferește în mod sistematic 

de polemica și de pretenția că a dat soluții definitive unor probleme 

controversate, convins fiind că folcloristica nu operează cu adevăruri 

obiective, ci cu ipoteze și sisteme de interpretare și descifrare a 

faptelor de folclor“ [9, p. 17]. Găsim o dovadă a respectării acestui 

principiu în modul de abordare a definiției folclorului literar: „Nu 

vom începe, ca de obicei, printr-o definire a obiectului, stabilind 

granițele lui relative și caracteristicile care îl individualizează și îl 

disting de alte fenomene, ci vom încerca să jalonăm, cel putin 

aproximativ, căile de acces spre acest obiect, să căutăm perspectiva 

care ne poate oferi o viziune mai clară asupra lui, metodele de 

investigație care ne pot duce spre sesizarea naturii lui intime“ [9, p. 

6]. 

 În subcapitolul Elemente de cultură populară românească 

autorul prezintă succint principalele repere ale vieții tradiționale ale 

poporului nostru, adoptând o perspectivă etnografică. Autorul revine 
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apoi la obiectul cercetării sale prin discutarea naturii frumosului 

folcloric, cu rezervarea unui loc aparte pentru explicarea opțiunii în 

favoarea termenului de folclor literar, preferat celor de literatura 

tradițională, literatura orală sau literatură populară. Folclorul 

literar este definit de „totalitatea creațiilor literare care aparțin, prin 

origine și/sau circulatie, mediilor populare, care pot fi numite mai 

adecvat medii folclorice, reprezentate preponderent, sub formele lor 

tradiționale, prin mediile rurale (nu în mod exclusiv)“ [9, p. 88]. 

 Intrând în circuitul de valori culturale ale unei perioade, 

folclorul nu se poate afla în afara determinărilor istorice, apărând 

astfel necesitatea delimitării noțiunii de folclor contemporan, ce 

„însumează atât valorile tradiționale, circulând în forme și cu 

funcționalități adaptate epocii, cât și valorile nou-create, asimilate și 

însușite de conștiința colectivă“ [Ibid., p. 17]. 

 Introducând între capitolul consacrat folclorului ritual și cele 

dedicate folclorului neritual o secțiune intitulată Procese și categorii 

de tranziție, P. Ruxăndoiu propune o regândire a taxonomiei 

tradiționale, luând în considerare „condiționarea ritualică străveche a 

unor categorii nerituale“, „continuitatea și metamorfoza structurilor 

mitice“ și procesele de „autohtonizare (etnicizare) prin adaptarea 

unor valori culturale universale la climatul spiritual al culturii 

populare românești“ [Ibid., p. 88]. 

  Atenția deosebită acordată poeziei de ritual și ceremonial este 

argumentată de modul stratificat de existență a acestei categorii 

foarte bine reprezentate în viața mediilor folclorice contemporane. 

Durabilitatea poeziei de ritual și ceremonial se datorează, în viziunea 

lui P. Ruxăndoiu, unor mutații prin care vechile funcții magico-

mitice sunt înlocuite de altele, sociale și estetice. În consecință, „în 

evoluția lor, valorile conservate din vechile sisteme de gândire și 

acțiune, motivate prin magie și mit, sunt supuse unui proces 



98 
 

ireversibil de estetizare, care le investește cu o forță noua și le face 

viabile la un alt nivel de cultură“ [Ibid., p. 196]. 

 Autorul vorbește și despre „orizontul metaforic“ al liricii 

populare, conturându-și limpede acordul cu perspectivele 

predominant estetice de receptare a creației orale. Dimensiunea 

estetică a folclorului nu poate fi desprinsă însă de coordonatele 

mentalității tradiționale; cu alte cuvinte, frumusețea textelor din acest 

domeniu nu poate fi înțeleasă în afara multiplelor condiționări 

culturale care o structurează. Din punctul de vedere al alcătuirii 

discursului său științific, P. Ruxăndoiu dovedește – în afară de 

apartenența declarată la tradiția de gândire etnologică a profesorului 

M. Pop [8] – o reală afinitate cu ideile – des citate – ale lui D. 

Caracostea  [3], împărtășind opțiunea acestuia pentru primatul 

cuvântului în interpretarea textului folcloric și pentru decodificarea 

proceselor generatoare ale creațiilor populare: „Pe folclorist îl vor 

interesa, așadar, și narațiunea închegată, dar și drumul parcurs de un 

nucleu narativ de la un simplu memorat până la o elaborare fabuloasă 

bogată sau de la un simplu jurnal oral versificat la balada propriu-

zisă“ [3, p. 88]. 

 P. Ruxăndoiu realizează, în fapt, o introducere în universul 

folcloristicii românești, cu deschideri spre antropologia culturală, o 

exegeză a ideilor de „folclor“ și „folclor literar“, o viziune personală 

asupra sistemului categoriilor folclorice, o rediscutare a punctelor-

cheie din problematica specifică domeniului și, nu în ultimul rând, o 

lectură analitică, modelatoare, a unor texte reprezentative din 

folclorul românesc.   

 Conform specialiştilor, o culegere ştiinţifică a folclorului unei 

zone, în vederea stabilirii genurilor şi speciilor care sunt 

preponderente, se realizează prin două metode consacrate: cea 

indirectă, a chestionării, respectiv a interviului luat persoanei care 

este ,,purtătoarea” materialului  informativ, şi o alta, care într-adevăr 
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necesită timp, efort susţinut şi o mare dragoste pentru ,,restabilirea 

adevărului” artistic şi care nu se poate realiza decât în teren, direct, 

prin observarea fenomenului de cultură populară în acţiune. 

 Ele au fost practicate frecvent la noi în ţară şi în afara ei încă 

din perioada interbelică, cel care a pus bazele acestui tip de cercetare 

fiind C. Brăiloiu [2]. Cea de-a doua metodă a fost practicată într-o 

măsură incomparabil mai  mică decât prima, deoarece culegătorul nu 

putea să stea tot timpul, chiar şi pe o durată limitată, într-o localitate, 

pentru a consemna tot ceea ce se întâmpla în viaţa folclorică a 

comunității respective.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Pentru acest studiu, faţă de culegerea tradiţională, obţinută 

preponderent prin anchetare, s-a optat, în mod particular, pentru 

participarea directă, simpla observare nerelevând întregul potențial 

al zonei cercetate. Am constatat că  există un repertoriu pe care 

oamenii  îl ţin în mod involuntar ascuns sau care este pe cale de 

dispariţie, reţinut undeva în memorie, aşteptând parcă să irupă, 

pentru că, pur şi simplu, nu s-a mai ivit împrejurarea care să 

provoace manifestarea acestuia. 

 ,,Pe de altă parte, cealaltă metodă a provocării fenomenelor 

folclorice, oricât de exhaustiv şi de sistematic ar fi aplicată, nu poate 

consemna unele aspecte referitoare la spontaneitatea improvizărilor, 

la succesiunea bucăţilor reproduse, la atitudinea auditoriului faţă de 

ele, la evaluarea exactă a duratelor etc. În afară de aceasta, doar 

observarea directă oferă culegătorului cunoaşterea faptului viu, 

autentic, cu atâtea detalii caracteristice care nu pot fi determinate prin 

anchetare decât, cel mult, în chip aproximativ” [1, p. 61]. 

 În exploatarea potenţialului culturii populare a comunităţii 

Poiana Stampei, subzona folclorică a zonei Vatra Dornei, Bucovina, 

în ultimii 10 ani s-au pus bazele unei cercetări spontane, generate de 

reînvierea unor vechi tradiţii şi obiceiuri păstrate nealterate de-a 

lungul timpului. Astfel, în afară de sărbătoarea anuală generată de 
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întâlnirea ,,fiilor satului”, au fost revalorificate textele inedite, 

originale, aferente unor îndeletniciri specifice comunităţii, practicate 

la Şezătoare şi la Clacă, poezie lirică populară, în primul rând doine 

şi cântece, apoi strigături şi, nu în ultimul rând, poezia obiceiurilor 

tradiţionale, aceasta cuprinzând poezia muncilor de peste an, cum ar 

fi colindele, pluguşorul şi sorcova. Alături de acestea, remarcabilă 

rămâne poezia celor mai importante evenimente din viaţa omului, 

obiceiurile din ciclul familial – naşterea, nunta, înmormântarea şi 

descântecele.  

 Promotorii tezaurului de folclor al localităţii au devenit, în 

primul rând, formațiile de amatori care s-au înființat la nivelul 

comunității, demne păstrătoare și promotoare, în țară și peste 

granițele țării, a comorilor care definesc specificul local și zonal: 

Ansamblul Folcloric Poieniţa, al Casei de Cultură Poiana Stampei, 

Grupurile vocal-folclorice Flori de pe Dorna și Flori de merișor, 

membrii cercului Micii meşteşugari, de la Şcoala Poiana Stampei. 

Asociaţia Culturală Vechea Bucovină, înfiinţată în anul 2010, a 

întrunit meşteri populari consacraţi pe plan național și cu participări 

la evenimente internaționale de profil, rapsozi populari, alţi 

cunoscători ai valorilor culturii tradiţionale. 

 Incursiunea în folclorul local la Poiana Stampei a debutat cu 

Cercul Micii meşteşugari şi a continuat apoi cu proiectul Tradiţii. 

Având în vedere faptul că folclorul românesc, în general, şi cel local, 

în special, se distinge prin bogăţie, varietate, complexitate, inedit şi 

frumuseţe, am pornit să explorăm acest tărâm şi să-l dezvăluim 

împreună pentru a constitui un suport de studiu şi reflecţie pentru cei 

care vor veni.  

 Ţelul acestei cercetări, realizate, de fapt, cu micii culegători 

din cadrul cercului, în interiorul unui proiect mai ambiţios, numit 

Tradiţii, a fost colecţionarea de folclor autentic, formarea simţului 

estetic şi a dragostei pentru tot ce înseamnă cultură şi literatură 
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populară, tradiţii şi meşteşuguri, care sunt și obiective ale educației 

literar-artistice. 

 Activităţile vizează, pe lângă folclorul din manualul de 

şcoală, secvenţe extradidactice, care au venit ca o completare a celor 

de la clasă, copilul formându-şi valori şi atitudini care să-i 

influenţeze evoluţia ulterioară şi să-l determine să-şi selecteze corect 

modelele.  

 Cercul şi proiectul aflat în derulare promovează aptitudinile 

pentru creația literară,  iniţiativa, capacitatea de selecţie a valorilor, 

realizând  totodată şi o abordare interdisciplinară a elementelor 

istorice, geografice, de cultură şi civilizaţie locală. 

 Cercetarea realizată nu s-a vrut o epuizare a repertoriului 

local, dat fiind caracterul amatoristic al culegătorului de folclor,  ci a 

evidenţiat existenţa acestei dimensiuni spirituale ancestrale la nivelul 

comunităţii, cu impact în formarea personalităţii umane a înaintaşilor 

care au marcat, cu profunzime nebănuită, frumuseţea sufletească a 

copilului – păstrător şi promotor al valorilor locale – obiectivele 

morale ale ELA. 

 S-a evitat abordarea, aproape cu exclusivitate, a repertoriului 

– cum se procedează de cele mai multe ori – insistându-se pe partea 

cealaltă a obiceiului, a contextului în care sunt integrate în realitatea 

folclorică vie şi care aruncă lumină nu numai asupra rostului lor, ci 

însăşi asupra conţinutului şi a caracteristicilor stilistice ale literaturii 

populare – deci pe mesaj și elementele formale, ultimele constituind 

elemente ale limbajului folcloric. 

 De asemenea, s-a accentuat, pe tot parcursul muncii de 

cercetare, realitatea sincretică străveche a folclorului care este, cu 

excepţia câtorva specii, în acelaşi timp poezie, muzică şi dans. Acest 

sincretism este, de fapt, un mod specific al existenţei orale a operelor 

folclorice, îmbinarea mai multor arte facilitând memorizarea şi 

reproducerea în condiţiile oralităţii. 
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 Dificultăţile au survenit, în special, din cauza faptului că, la 

primul contact cu operele folclorice, omul zilelor noastre, copilul 

modern, le-au apreciat în primul rând pe acelea care au fost mai 

apropiate de gustul lor estetic, deci pe acelea mai evoluate. Folclorul 

arhaic sau anumite specii mai puţin accesibile, cum ar fi bocetul, de 

exemplu, a fost mai dificil de asimilat şi de apreciat tocmai din cauza  

paradoxului constituit din structura aparent simplă și implicațiile 

profund filosofice specifice acestui tip de text.  

 Dar, precum menționează și O. Bârlea, ,,dacă lectura lui 

Homer sau a unui Dante e nevoită să fie însoţită de atâtea comentarii 

care să facă puntea de legătură dintre lumea lor şi cea contemporană 

a cititorului, de ce nu s-ar admite aceeaşi nevoie şi pentru folclor, 

mai cu seamă pentru cel arhaic?” [1, pp. 183-184]. 

 Şi tot cercetătorul conchide: ,,între lumea care a creat acest 

folclor şi cea a unui contemporan cultivat e o depărtare atât de mare, 

încât, pentru a o înţelege, e nevoie de o mare putere de cuprindere, de 

ceea ce am putea numi o mare generozitate a spiritului, care e, de 

fapt, adevărata bază a umanismului, în înţelesul lui deplin şi 

adânc…” [1, p. 184]. Pentru că, atunci când doreşti cu adevărat să 

sondezi aceste profunzimi nebănuite, această fineţe a artei folclorice, 

e necesară o dragoste nesfârşită, o legătură specială cu locurile de 

obârşie, cu rădăcinile, pentru ca lucrul făcut să fie durabil, complet, 

documentat. 

 În concluzie, menționăm că metodele de culegere și studiu a 

folclorului literar au impact direct asupra educației literar-artistice a 

elevilor, deoarece descoperă particularitățile definitorii ale creațiilor 

populare, iar acestea sugerează anumite obiective (competențe – 

trăsături – comportamente, reprezentări/viziuni de format – 

dezvoltat), conținuturi și metodele specifice de ELA. 
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CALITATEA ÎN EDUCAŢIE ŞI EDUCAŢIA DE CALITATE 

        Florica MARIN, doctorandă 

(România) 

 

Abstract 

 Quality in education designates a complex principles and 

practices that crosses the entire educational environment in all its 
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components, oriented towards achieving superior results relative to 

standards and meeting the needs and the expectations of education. 

 Key words: quality,education,insurance. 

 

Adnotare 

Calitatea în educaţie desemnează un complex de principii şi 

practici ce traversează întregul mediu educaţional, în totalitatea 

componentelor sale, orientat spre obţinerea de rezultate superioare, 

raportate la standarde, spre satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor 

beneficiarilor educaţiei. 

 Cuvinte-cheie: calitate, educatie, asigurare. 

 Problema cu privire la asigurarea  şi menţinerea  calitǎţii 

educaţiei este una dintre cele mai importante, ea având un impact 

atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt  asupra beneficiarilor 

direcţi ai educației – elevii, şi asupra beneficiarilor indirecţi – 

comunitatea, societatea etc. 

 Calitatea în educație şi asigurarea acesteia nu este 

întâmplătoare, nici opţionalǎ, ci este o cerinţǎ necesară a societăţii 

contemporane, din cel puţin patru motive: moral (elevilor trebuie sǎ 

li se asigure o educaţie care sǎ fie una dintre cele mai bune), 

contextual (şcolile sunt  într-o interacţiune dinamicǎ şi continuǎ cu 

societatea şi comunitatea cǎrora le aparţin); contextul în care acestea 

îşi desfǎşoarǎ activitatea este într-o continuǎ luptǎ pentru calitate, 

ceea ce impune pentru toate instituţiile o creştere a interesului pentru 

calitate.), supravieţuirea (societatea de azi este una concurenţialǎ), 

responsabilitatea (şcolile sunt supuse în mod constant aprecierii şi 

evaluǎrii celor pe care îi servesc: elevi, pǎrinţi, comunitate, societate. 

Şcoala este un bun al comunitǎţii şi poartă răspundere pentru ceea ce 

face, motiv care impune existenţa unor strategii interne de asigurare 

şi menţinere a calitǎţii). 
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 Şcoala româneascǎ trebuie sǎ depașească standardele stricte 

ale noţiunii  de transfer de cunoştințe cǎtre elevi, noţiune  care încǎ 

mai stǎ ca fundament de bază  a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ 

facǎ. În şcoală, importantă trebuie sǎ devină  formarea, integrarea şi 

relaţionarea elevilor, nu dimensiunea informativă pe care aceştia o 

primesc. Atât viziunea, cât şi valorile instituţionale au un rol  

important, deoarece ele dau direcţie şi sens instituţiei, asigurǎ 

consecvenţa în acţiune, motiveazǎ şi promoveazǎ angajaţii, pun 

bazele culturii şcolii. 

 Ce este calitatea educaţiei? Conceptul de calitate a apărut la 

început în sfera producţiei, a avut o evoluţie neunivocă, cu 

interpretări variate, parcurgând, în opinia specialiştilor din domeniu, 

patru etape esenţiale: 

-  inspecţia, sec. al XX-lea, preocupată de detectarea defectelor 

(Perigord şi Fourmier); 

- controlul calităţii (anii 1930 – 1950 şi după Al Doilea Război 

Mondial), preocupată de menţinerea sub control a calităţii produsului 

final; 

- asigurarea calităţii, anii 50 ai sec. al XX-lea (Eduard Deming – 

1950, Joseph Juran şi Armand Feigenbaum – 1954), care vizează 

construirea permanentă a calităţii intermediare şi finale; 

- managementul total al calităţii, anii 70 ai sec. al XX-lea, centrat pe 

conducerea globală a calităţii (Armand Feigenbaum, “Total Quality 

Control” – 1961), prin combinarea celor trei modele: japonez, 

american şi european.  

 În viziunea lui Joseph M. Juran, calitate înseamnă 

„corespunzător pentru utilizare”, iar managementul calităţii în 

„trilogia calităţii” parcurge trei procese: planificarea calităţii, trecerea 

sub control a calităţii şi îmbunătăţirea calităţii.   
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 „Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui 

program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 

satisfăcute aşteptările beneficiarilor şi atinse standardele de calitate”.  

 Calitatea în educaţie desemnează un complex de principii şi 

practici ce traversează întregul mediu educaţional, în totalitatea 

componentelor sale, orientat spre obţinerea de rezultate superioare, 

raportate la standarde, şi spre satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor 

beneficiarilor educaţiei. 

 Pentru a defini o şcoală de calitate, trebuie să se ia în 

considerare totul: climatul şcolar, mediul fizic, curriculumul, relaţiile 

dintre profesori, elevi şi comunitate etc. Indicatori ai şcolii de calitate 

apar la fiecare lecţie, în orice material auxiliar, activitate metodică, 

întâlnire cu părinţii, aspect al unei recreaţii, discuţie în cancelarie 

între cadrele didactice, întâlnire între director şi autorităţile locale; 

astfel de indicatori pot fi observaţi în procesul de organizare a unui 

consiliu profesoral sau în orice discuţie informală între profesori şi 

elevi pe holurile şcolii. 

 În felul acesta, o şcoală de calitate vizează un ansamblu de 

factori, nu doar o lecţie, un program, o clasă sau un profesor. 

 Îmbunǎtǎţirea calitǎţii educaţiei presupune evaluare, analizǎ 

şi acţiune corectivǎ continuǎ din partea organizaţiei furnizoare de 

educaţie, bazatǎ pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite metode 

şi procedee, precum şi pe alegerea şi aplicarea  celor mai relevante 

obiective de referinţǎ. Metodologia asigurǎrii calitǎţii educaţiei 

precizeazǎ cǎ asigurarea calitǎţii educaţiei este centratǎ, 

preponderent, pe rezultatele învǎţǎrii, rezultate concretizate  în: nivel  

de cunoştinţe, competenţe, valori, atitudini obţinute  prin parcurgerea 

şi finalizarea unui ciclu  de învǎţǎmânt sau program de studiu. 

 Calitatea în educaţie este asiguratǎ prin urmǎtoarele procese: 

planificarea şi realizarea efectivǎ a rezultatelor aşteptate ale învǎţǎrii, 

monitorizarea rezultatelor, evaluarea internǎ a rezultatelor, evaluarea 
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externǎ a rezultatelor şi prin îmbunǎtǎţirea continuǎ a rezultatelor  în 

educaţie. 

 Calitatea este dependentǎ de valorile sociale în care 

funcţioneazǎ sistemul respectiv de educaţie. Calitatea se realizeazǎ 

pe un anume subiect, pentru un anume beneficiar, dupǎ anumite 

interese. Valorile calitǎţii în educaţie: democraţia, umanismul, 

echitatea, autonomia intelectualǎ şi moralǎ, calitatea relaţiilor 

interpersonale, comunicarea, îmbogǎţirea comunitǎţii, inserţia 

socialǎ şi profesionalǎ optimǎ, educarea individului ca membru critic  

şi responsabil al grupului. Forţa de muncǎ trebuie sǎ fie competitivǎ, 

cu noi competenţe în soluţionarea problemelor şi cu abilitǎţi 

cognitive.  Incǎ persistǎ discrepanţe între nivelul de pregǎtire a 

elevilor din şcolile rurale şi a celor din şcolile urbane, între elevii 

majoritari şi cei aparţinând grupurilor minoritare defavorizate. 

 Aceste diferenţe privind performanţa pot fi puse şi pe seama 

unor distribuţii inechitabile şi ineficiente a resurselor, fapt care duce 

la o mare variaţie în ceea ce priveşte calitatea educaţiei oferite. 

Îmbunǎtǎţirea managementului resurselor umane în învǎtǎmânt 

printr-o planificare strategicǎ şi oferirea de stimulente pentru 

performanţǎ poate contribui semnificativ la îmbunǎtǎţirea 

rezultatelor în educaţie. 

 Edward Deming este considerat „părintele” mişcării moderne 

în domeniul calităţii, în special datorită succeselor sale reputate în 

Japonia. El a introdus noțiunea de „ciclu de proiectare a produsului” 

(product design cycle), diferit de managementul procesului –

cunoscut mai târziu sub denumirea de ciclu de tip PDCA 

(proiectează – realizează – verifică – actionează), circuit care, dacă 

este reluat permanent, asigură îmbunătăţirea calităţii. Deming a 

aplicat-o în Japonia, iar managerii japonezi au reţinut-o sub 

denumirea de ,,Ciclul lui Deming” sau PDCA. 
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 „Calitatea, spunea John Ruskin, nu este niciodată un accident: 

ea este întotdeauna rezultatul efortului inteligent”.  

 Calitatea are o profundă şi semnificativă încărcătură 

pragmatică şi axiologică. Nu se poate vorbi de calitate a educaţiei în 

sine, ci doar în funcţie de valorile promovate în societate, de 

multitudinea de factori contextuali, situaţionali, încorporaţi în politici 

şi strategii educaţionale consistente, relevante şi bine articulate.  

,,Evaluarea calitǎţii educaţiei se face pe baza valorii adǎugate, 

adicǎ în funcţie de ceea ce are şcoala, educaţia adaugǎ la ,,zestrea” 

de cunoaştere, deprinderi, atitudini, competențe generale existente 

deja la nivelul indivizilor, grupurilor şi comunitǎţilor.” [3, pag. 9] 

 Conceptul de calitate a fost asociat cu un anume nivel sau 

grad de excelenţǎ, valoare sau merit, deci cu valorile explicite şi 

implicite ale culturii unei comunitǎţi sau unei naţiuni. Un concept 

propriu al calitǎţii ar trebui sǎ se fundamenteze pe: cultura, tradiţiіle 

şi valorile naţionale, cultura şi valorile pe care dorim sǎ le 
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promovǎm prin politicile şi strategiile dezvoltǎrii sociale şi 

economice durabile. 

 În concluzie, referindu-ne la calitatea educaţiei, menționăm 

că aceasta poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui 

program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt 

îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi standardele de 

calitate. Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, 

societatea) ar fi de dorit sǎ-și exprime permanent părerea 

(satisfacţia/insatisfacția) în ceea ce priveşte serviciile educaţionale de 

care beneficiazǎ. 
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PARTICULARITĂȚILE PROCESELOR AFECTIVE ALE 

ȘCOLARULUI MIC ÎN RELAȚIE CU DIMENSIUNEA 

PSIHOSOCIALĂ, ÎN CONTEXTUL FORMĂRII 

POZITIVITĂȚII SOCIOUMANE 
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Abstract 

 The development of the affective processes is very important 

for the small schoolchild. The emotional development is 

simultaneously achieved with the intellectual and moral 

development, the small age schoolchild reacts with a variety of 

emotional states, from pleasure to unhappiness. The proper learning 

tasks and the interpersonal relationships within the family and the 

school community put their mark on the little pupil’s affection. Both 

the emotions and the intellectual feelings, and the moral and 

aesthetic emotions develop. 

 The family atmosphere positively or negatively influences the 

children’s emotions, the feelings. The emotions are contradictory, 

they emphasize the child's sensitivity and responsiveness to changes 

in life. The school activities must take place in an atmosphere of joy 

and relaxation where the positive emotions should prevail. Feelings 

are characterized by a relative stability. In school, the child should 

develop feelings of an intellectual, moral, aesthetic nature. 

  

Adnotare 

În ceea ce privește dimensiunea afectivă, copilul de vârstă 

școlară mică reacționează printr-o gamă variată de stări afective: de 

plăcere, de bucurie, de durere, de tristețe, de satisfacție la reușitele 

sau nereușitele sale școlare. Dar, asupra afectivității școlarului mic 
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își pun amprenta atât sarcinile de învățare propriu-zise, cât și 

relațiile interpersonale din cadrul familiei și colectivității școlare. Se 

dezvoltă, astfel, atât emoțiile și sentimentele intelectuale, cât și 

sentimentele și emoțiile morale și estetice. Trăirile intelectuale sunt 

generate, mai ales, de învățare ca activitate de cunoaștere, cu 

greutățile, cu reușitele și cu eșecurile ei. Învățarea organizată 

rațional, care oferă copilului perspectiva reușitei, devine 

atrăgătoare, plăcută, contribuind la atașamentul lui față de școală și 

față de munca intelectuală, mai ales dacă se abordează o 

comunicare pozitivă. 

Cuvinte-cheie: procese afective, școlar mic, dimensiune 

psihosocială, pozitivitate socioumană. 

 

Viața afectivă a copilului este legată de anumite nevoi vitale, 

dar și de relațiile copilului cu mediul din care face parte, adică 

familia. Este important modul în care sunt sau nu sunt satisfăcute 

acele trebuințe legate de conservarea vieții (foame, somn, sete, 

căldură) sau cele legate de nevoile sociale de comunicare, ocrotire. În 

măsura în care acestea sunt sau nu satisfăcute, se instalează starea se 

confort sau de disconfort afectiv. Familia joacă un rol foarte 

important în acest sens. Școala îi oferă copilului condiții directe și 

indirecte de a intui existența altor tipuri de familii decât a sa și de a 

face comparații. Copiii povestesc unii altora despre propriile familii, 

vin cu părinții la școală – cu mașina sau fără mașină – ceea ce oferă 

posibilitatea de a face aceste comparații. Copilul conștientizează și 

confruntă influențele sale familiale. Există, din acest punct de vedere, 

comportamente și afecte pe care le creează astfel de situații în 

personalitatea școlarului mic: relații afective pozitive de acceptanță și 

căldură ale părinților (amândurora sau ale unuia) sau ostilitatea 

manifestată prin autoritate brutală; există, de asemenea, axa 

autonomiei psihice, până la neglijarea orarului și activităților 
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copilului de către părinți. Astfel, familia oferă influențe 

comportamentale și afective diverse.  

Atitudinea caldă din familie are efecte pozitive asupra 

afectivității copilului care se simte iubit, ocrotit, susținut; un efect 

nedorit, în acest caz, poate fi creșterea dependenței copiilor față de 

părinți, aceasta având, drept consecință, lipsa de autonomie a copiilor 

și maturizarea lor lentă. Dacă în primii ani de viață părinții au fost 

permisivi, iar la intrarea copiilor în școală devin mai restrictivi, copiii 

pot deveni conformiști, ușor agresivi, dominanți, competitivi, 

orientați spre conformitate cu învățătorul pentru a-i câștiga simpatia. 

Dacă în copilăria timpurie părinții sunt restrictivi, calzi, atenți față de 

autonomia copiilor, iar în perioada școlară mică rămân calzi, 

apropiați, cu un control activ, copiii pot fi ordonați, atenți în conduita 

lor cu ceilalți colegi. Cele mai bune situații sunt cele ale familiilor cu 

atitudine clară, caldă, cu un control echilibrat, axat pe autonomie.  

„Părinții ostili, autoritari pot crea copiilor conformism ușor 

agresiv care nu poate fi exprimat; ei pot trăi sentimente profunde de 

culpabilitate și revoltă de sine, ceea ce ar putea determina reacții 

nevrotice, tendințe de autopedepsire, încredere redusă în alții, teamă 

de adulți, timiditate, nefericire. 

Părinții ostili, neglijenți pot maximiza duritatea, neglijența, 

impulsivitatea. Dacă acești părinți au accese de disciplinare a 

copiilor, provoacă stări și conduite dezordonate. 

În astfel de familii pot apărea cazuri de delicvență juvenilă. 

Disciplina dezordonată în familie are efectele cele mai dăunătoare” 

[Apud U. Șchiopu, p. 164]. 

Relațiile din familie au efecte și în ceea ce privește formarea 

conștiinței de sine a copilului, de care depind trăirile subiective – 

fericire și nefericire. 

Atitudinea și sentimentele copiilor depind și de concepția de 

sine care se formează odată cu intrarea copilului în școală, prin 
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modul în care sunt tratați de învățător și de colegi. Cei cu stimă înaltă 

de sine au tendința de a considera eșecul ca fiind accidental; pe cei 

care au o stimă de sine mai scăzută, eșecul îi afectează mai mult. Cei 

cu stimă de sine joasă nu vor să supere pe alții, nu atrag atenția. În 

viața școlară există trăiri diverse: frustrații, conflicte, succese, 

realizări, eșecuri, anxietate. Axa afectivității capătă nuanțe diferite și 

complexe legate de activitatea școlară. Reacțiile afective devin mai 

controlate voluntar, capacitatea de simulare și empatia cresc evident.  

Dintre trăirile afective, cele mai importante sunt emoțiile și 

sentimentele. Primele sunt legate de situațiile concrete în care se află 

copilul. Emoția accentuează sensibilitatea și receptivitatea copilului 

la modificările din viața sa. Emoțiile sunt contradictorii, cu efecte 

pozitive și negative. Activitățile din școală ar trebui să se desfășoare 

într-o atmosferă de bucurie și destindere, în care predominante să fie 

emoțiile pozitive. O comunicare pozitivă ar putea determina starea de 

fericire a copilului la școală, pe baza emoțiilor pozitive.  

Emoțiile, dispozițiile, sentimentele copilului sunt mai puțin 

exteriorizate. Bucuria și veselia sunt mai puțin expresive, iar 

temerile, supărările, dezamăgirile sunt trăite în tăcere. 

Când începe școala, copilul trece printr-un adevărat tumult 

afectiv: conduite grăbite și încărcate de neastâmpăr sunt generate de 

contactul inițial cu școala. Copilul trăiește o adevărată „înțărcare 

afectivă” odată cu intrarea în acest nou mediu în care nu mai sunt 

potrivite conduitele anterioare, dar nici nu dispune încă de cele 

cerute, astfel încât incertitudinile și nesiguranța tind să domine. El 

oscilează între a fi prompt sau a aștepta, între a se bucura cu ușurință 

și a se întrista la fel de repede, între a fi atras de școală și a se teme 

de ea, între a fi încântat sau dezamăgit de noii colegi. Profesoara 

Ursula Șchiopu consideră că se produce o reversibilitate afectivă care 

pregătește maturizarea caracteristică acestui stadiu [Tinca Crețu,  

Polirom, Iași, pp. 224-225]. 
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Atmosfera din școală ar trebui să stimuleze dezvoltarea unor 

sentimente superioare, de natură intelectuală, morală și estetică: 

curiozitate epistemică, dorința de a ocupa un loc de frunte în 

colectivul său, dorința de autodepășire, pasiunea pentru un anumit 

gen de activitate. Integrat într-o activitate importantă, despre care toți 

cei din familie îl întreabă și îl apreciază, copilul trăiește cu adevărat 

emoția succesului, satisfacția învingerii dificultăților, bucuria de a  

obține aprecierea celor ce-l înconjoară. Părinții se mândresc cu el, 

învățătoarea îl notează cu calificative mari și îl încurajează, colegii 

de clasă îl privesc cu admirație – toate acestea au un ecou puternic și 

de durată în sufletul copilului. Acesta este un copil fericit, care a 

început cu succes lungul drum al învățării. Familia și învățătoarea au 

obligația să-i fie alături pentru ca școala să-i fie întotdeauna terenul 

realizării de sine. Anii de școală primară prilejuiesc atașamente noi 

față de învățătoare și față de colegi. Se trăiește bucuria întâlnirii din 

fiecare dimineață cu colegii, plăcerea de a realiza  ceva împreună, de 

a susține prestigiul clasei. Este important ca elevii să se simtă fericiți 

în mediul școlar. În „școlile pozitive” copiii primesc experiențe 

pozitive, li se asigură un climat de susținere a învățării, de înțelegere 

și siguranță, li se oferă o comunicare bidirecțională, formală și 

informală, și li se încurajează atitudinile pozitive (dacă vei încerca, 

vei reuși); eșecul este prezentat ca o situație de învățare; copiii sunt 

încurajați să-și accepte trăirile și să facă față emoțiilor negative; le 

sunt cultivate, încurajate emoțiile pozitive: optimism, respect, iertare 

și empatie. 

Sentimentele se caracterizează printr-o relativă stabilitate. 

Interacțiunile psihosociale, prin activitățile desfășurate în grup, 

conduc la conservarea sentimentelor morale; spiritul de cooperare 

dezvoltă sentimente ca: prietenia, respectul, răspunderea, încrederea 

și stima. În cadrul excursiilor, vizitelor în grup la muzee, se dezvoltă 

sentimentele estetice. 
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„Dimensiunea relațională este determinată, în principal, de 

statutul pe care copilul îl ocupă în colectivitatea școlară” [Apud 

Nicola, p.126]. Școala presupune intrarea într-un grup mai larg. 

Calitatea (statutul) de elev contribuie la dezvoltarea sentimentului de 

apartenență, de o cu totul altă natură decât apartenența la familie. 

Începe să se contureze sentimentul social-moral al respectului 

reciproc, după cum remarca J. Piaget. În relațiile cu ceilalți colegi, 

copilul se simte acceptat, egal cu ei. 

În aceste condiții, apar atașamentele față de alte persoane, față 

de învățătoare, care generează sentimente de dragoste, admirație, 

respect și, de asemenea, tendința de întoarcere spre sine. Totodată, se 

conturează și spiritul de cooperare, dar și retragerea, neacceptarea, ca 

expresii ale socializării. Sentimentele de prietenie și camaraderie 

dintre copii se dezvoltă în cadrul activităților comune, în grup, în 

echipă. Se conturează sentimentul de mândrie că aparțin colectivului 

clasei. Competiția exagerată, în acest context, ar putea avea efecte 

negative, prin apariția stărilor conflictuale.  

Comparând mediul familial cu cel școlar, se constată că 

încărcătura afectivă este mai mare în cadrul acelor familii, unde 

copilul este foarte apropiat de părinți. Zilnic, fiecare părinte trebuie 

să ofere copilului său cei patru „A”: atenție, acceptare, aprobare și 

afecțiune. Părinții trebuie să acorde atenție atitudinilor pozitive ale 

copiilor, să îi accepte așa cum sunt, să-i îmbrățișeze; atingerea fizică 

a unui copil – cu scopul de a-i transmite afecțiune – când este mic, 

face parte din îngrijirea de bază [Adina Băran-Pescaru, p.148]. 

Învățătorul este mai distant, mai puțin afectiv față de părinți, iar în 

cadrul colectivului de elevi, devine egal cu ceilalți. Mediul familial 

este mai tolerant, mai afectiv, iar mediul școlar prezintă variate trăiri 

emoționale – de la bucuria succesului, mândrie, provocare, speranță, 

la rușine, plictiseală sau dezamăgire Emoțiile școlare, analizate în 

cadrul teoriei control-valoare, de către Pekrun și colaboratorii săi, 
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sunt produse de evaluarea activităților și performanțelor școlare de 

către elev, în conformitate cu un standard de calitate interpersonal 

sau normativ. De exemplu, dacă o sarcină de învățare corespunde 

nevoii elevului de a-și verifica o anumită capacitate, acesta va trăi o 

emoție pozitivă. Dacă un rezultat școlar este apreciat ca fiind în 

concordanță cu standardele elevului, emoțiile trăite sunt pozitive. 

Teoria control-valoare susține că elevii trăiesc diverse stări 

emoționale generate de o serie de antecedente, care acționează prin 

intermediul a doi factori: estimarea gradului de control pe care îl are 

elevul în activitățile școlare sau în obținerea rezultatelor și estimarea 

valorii acestora. Primul factor vizează controlul elevului asupra unei 

sarcini școlare. Datorită diversificării relațiilor sociale, această 

perioadă a mai fost numită și „vârsta socială”. 
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MODELE DE BAZĂ ÎNTRU DEZVOLTAREA 

COMPETENȚEI DE TRADUCERE 

Oxana GOLUBOVSCHI, doctorandă 

 

Abstract 

This article presents several models of translation 

competence development that have recently emerged. Typology of TC 

models is proposed, although the respective constructs and 

definitions are stringed together according to certain common 

features. Both models, mentioned in the present study, incorporate 

the mental, linguistic, psychological, and even psycho-motor 

competences in view of the translating process. Nevertheless, both 

models lack the behavioural representation of the exact task that 

needs to be carried out.  

 Key words: TC (translation competence), 

pedagogical/empirical models, language, culture, text, L1/L2 

(language), Mean Lean Agreement (MLA), strategic/transfer sub-

competence  

 

Adnotare 

În acest articol, prezentăm câteva modele de dezvoltare a 

competenței de traducere, care au apărut în ultimii ani. Tipologia 

modelelor de CT este propusă, deși conceptele și definițiile 

respective sunt legate între ele prin anumite caracteristici comune. 

Ambele modele încorporează competențele mintale, lingvistice, 

psihologice și chiar psihomotorii, utilizate în procesul de traducere. 

Cu toate acestea, ambele modele propuse sunt lipsite de 

reprezentarea comportamentală a sarcinii exacte care trebuie să fie 

efectuată.  
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Cuvintele-cheie: CT (competența de traducere), modele 

pedagogice/empirice, limba, cultura, textul, L1/ L2 (Limba), metodă 

de încredere, subcompetența strategică/transfer/transpunere. 

 

Acest articol prezintă câteva modele de dezvoltare a 

competenței de traducere, care au apărut în ultimii ani. Până acum, a 

fost menționat doar modelul de competență de traducere al lui Nord. 

Ne prounem să introducem o varietate de elemente care vor servi 

ulterior ca un fundal teoretic pentru un model simplificat de 

dezvoltare a CT. Primul grup de modele de dezvoltare a competenței 

de traducere – Modele pedagogice. 

Numitorul comun al următoarelor modele este că acestea au 

apărut ca răspuns la problemele specifice de instruire și formare a 

abilităților și capacităților de traducere. Ca urmare, două modele se 

referă la traducerea L1, ele fiind în contrast cu alte două constructe, 

care revăd utilizarea unor perspective puțin diferite asupra CT. 

Christina Schäffner definește competența de traducere  ca 

„o noțiune complexă, care implică o conștientizare și o reflecție 

conștientă asupra tuturor factorilor relevanți pentru producerea unui 

text-țintă (TȚ), care îndeplinește în mod corespunzător funcția 

specificată pentru destinatarii săi în limba-țintă" [5, p .106]. Modelul 

ei de CT include următoarele subcompetențe de traducere: 

1) competența lingvistică – în limbile respective; 

2) competența culturală – cunoștințe generale despre aspectele 

istorice, politice, economice, culturale etc. ale țărilor respective; 

3) competență textuală – cunoașterea regularităților și a 

convențiilor de texte, genuri, tipuri de texte; 

4) competențe specifice domeniului/subiectului – cunoașterea 

subiectului în cauză, a domeniului de expertiză; 
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5) competența de căutare/cercetare – competență generală 

strategică, al cărei scop este abilitatea de a rezolva problemele 

specifice transferului transcultural al textelor; 

6) competența de transfer/transpunere – capacitatea de a 

produce texte-țintă care satisfac cerințele sarcinii de traducere [5, 

p.106]. 

 Modelele CT bazate pe experiența pedagogică pot fi 

construite în lumina trăsăturilor nedorite manifestate de traducerile 

executate de studenți și produsul eforturilor lor [5, p.132]. Fox a 

dezvoltat următoarea definiție a competenței de traducere [5, p. 137]: 

1) Competența de comunicare – conștientizarea scopului și a  

sarcinii traducerii și șituația care rezultă în capacitatea de a produce 

un text-țintă adecvat; 

2)  Competența socioculturală – conștientizarea contextului 

sociocultural în care a apărut textul-sursă și abilitatea de a înțelege 

texte în limba-țintă și cultura limbii-sursă; 

3) Conștientizarea culturală și cea de limba – fiind conștienți de 

modul în care limba se manifestă și transmite un sens și o capacitate 

de a produce texte-țintă care îndeplinesc așteptările lingvistice și 

culturale ale publicului-țintă; 

4)  Învățarea cum să înveți – o conștientizare a diferitelor 

resurse și a modului cum să le folosească și să  înregistreze proprile 

observații; 

5) Scopuri de rezolvare a problemelor – conștientizarea 

problemelor șituaționale, lingvistice, culturale sau textuale și 

capacitatea de a le rezolva. 

Punctele comune în ambele modele sunt limba, cultura, 

textul și elementele de rezolvare a problemelor, care – atunci când 

vorbim despre competența de traducere – cu siguranță pot să apară, 

mai devreme sau mai târziu. În cadrul comparației elementului de 

transfer/transpunere, atât cel comunicativ (Schäffner), cât și cel de 
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transfer/transpunere (Fox), competența este descrisă în termeni 

similari. Cu toate acestea, cea de transfer/transpunere reprezinta mai 

mult conceptul de „tehnică” și trebuie să fie percepută ca fiind unul 

dintre aspectele de comunicare. 

Acest lucru nu este strict un model de competență de 

traducere per se; cu toate acestea, este interesant prin mai multe 

aspecte „practice” de traducere, care iau în calcul experiența 

profesională și mai puțin pregătirea. Ceea ce influențează în 

continuare noțiunea de CT este faptul că rămân încă culturi, care 

posedă o tradiție orală puternică și diversă; cu toate acestea le 

lipsește fondalul textual. În plus, nu orice limbă sau cultură este 

mapată suficient de mult pentru a permite dezvoltarea sistematică de 

competențe culturale sau lingvistice (ori de calificare). „În cel mai 

bun caz, există, de obicei, doar studii antropologice sau culturale 

fragmentare, care, puțin probabil, pot să ofere răspunsuri adecvate la 

gama de întrebări pe care un traducător le adresează unui text" [6, 

p.174]. 

În concluzie, pe lângă confirmarea în continuare a ideii că 

CT este facilitată, menționăm totuși că nu tocmai dependentă de 

competența lingvistică (conform perspectivei sugerate de către 

Beeby), direcționalitatea joacă un rol important în dezvoltarea 

modelelor de CT. Traducerea textului L2 are cerințe puțin diferite 

vizind respectiv și configurații pe subcompetențe, comparativ cu 

traducerea L-1. În cazul în care un model de CT urmează să fie 

propus, trebuie să se ia în conșiderare problema direcționalității. Mai 

mult ca atât, elementele culturale nu pot fi comparate în diferite 

societăți. Rezultă că fondul cultural al unor societăți nu se atestă în 

mod explicit în surse scrise sau chiar, în anumite contexte, 

comunicarea orală este mult mai adesea preferată și mai răspândită 

decât cea scrisă. Prin urmare, în cazul în care un model de 

competență de traducere este utilizat în educație, el trebuie să 
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corespundă unui mediu propus. Deși există trei elemente de bază care 

sunt comune pentru cele mai multe dintre construcțiile descrise, un 

model de CT aplicat într-un mediu universitar poate accentua diferite 

subcompetențe spre deosebire de un model utilizat în cadrul altui 

context educațional. Acesta înseamnă că, chiar și cele mai elaborate 

sau sofisticate definiții ale CT, pe cât de universale sau valabile pot 

pretinde a fi, sunt încă dependente de fondul cultural și lingvistic cu 

care sunt legate; acestea nu pot fi aplicate tuturor limbilor și 

culturilor fără discriminare. 

Următorul grup de modele de dezvoltare a competenței de 

traducere îl constituie cele empirice. Primul model empiric introdus 

în acest segment s-a bazat pe un studiu de caz care examinează în ce 

măsură testele de traducere și produsele lor permit evaluarea CT. 

Bell a dorit să afle dacă testele utilizate pentru evaluarea CT sunt 

fiabile și suficient de valide pentru a face acest lucru. Pentru a stabili 

modelul său de competență de traducere, el a analizat 40 de variante 

de traducere ale unei singure propoziții, care a fost inclusă într-un TS 

arab foloșit pentru un examen public de traducere din arabă în 

engleză. El a împărțit propoziția în elemente lexicale și le-a ordonat 

în funcție de dificultatea lor, conceptualizând ca fiind „măsura în 

care subiecții nu reușesc să fie de acord cu unele interpretări ale 

elementului” [1, p. 130]. Echivalentele textului-țintă ale acestor 

elemente lexicale au fost clasificate în șase tipuri de „fenomene de 

produs”, iar aceste fenomene au fost ulterior reclasificate în funcție 

de procesele care ar fi putut duce la apariția lor. Analiza a dat 

rezultate negative. Pentru determinărea acestor erori, Bell a dezvoltat 

un instrument de măsurare, pe care l-a numit metodă de încredere 

(Mean Lean Agreement (MLA)) și a determinat „corectitudinea” 

traducerilor respective din cadrul eșantionului format. Bazându-se pe 

rezultatele testelor, Bell a ajuns la următorul model de CT [1, p. 

189], care constă din: 
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1) Caracter/inclinație – atitudini și calități psihologice pe 

care le propune traducătorul într-o însărcinare. Caracterul se 

deplasează de-a lungul a două axe: asumarea unor riscuri versus 

prudență și persistență versus capitulare/renunțare; 

2) Competență/ aplicaţie – are de a face cu anumite 

aptitudini speciale bilingve și are o dimensiune de dezvoltare. 

Competența este formată din trei aspecte: codificarea lexicală a 

sensului, competența la nivel mondial a limbii-țintă și cea de 

transpunere lexicală. 

Astfel, există două căi care au legătură cu modelele de 

construcție și de testare a competenței de traducere. Prima este 

orientată spre produs, ceea ce înseamnă că competențele respective 

se manifestă în textul-țintă. Prin descrierea produsului de traducere, 

competențele au jucat un rol în textul-țintă. Cea de a doua abordare 

este orientată spre process. Acesta își propune să descrie modul în 

care competențele respective se manifestă în timpul traducerii. 

Cercetarea PACTE este un studiu longitudinal, rezultatele 

sale sunt prezentate în mod continuu de la întemeierea grupului, în 

anul 1997. Universul de cercetare este format din diverse texte și se 

referă la grupuri de traducători profesioniști, profesori de limbi 

străine și stagiari în traducere. Cercetarea se concentrează atât asupra 

produsului de traducere, cât și asupra procesului de traducere. 

Modelul PACTE constă dintr-un set de subcompetențe 

interdependente. Scopul principal al acestui grup este de a valida 

teoriile lor utilizând instrumente empirice. Modelul PACTE diferă de 

abordările anterioare, accentul fiind pus pe aspectul procedural, în 

ceea ce privește CT, ca „cunoștințe de specialitate, unde cunoașterea 

procedurală este predominantă” [3, p. 9]. 

Subcompetențele modelului PACTE sunt observabile în 

produsele de translație, cu excepția celor două mai importante, și 

anume: subcompetența strategică și cea de transfer/transpunere. 
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Deoarece modelul trebuia testat, el a parcurs o evoluție de la un 

concept pur teoretic spre un construct empiric validat. Inițial, 

modelul PACTE arăta așa [4, p. 5], iar subcompetențele respective au 

fost definite în felul următor: 

1) Competența de transfer – competență centrală, care la 

integrează pe toate celelalte, posedă abilitatea de a finaliza procesul 

de transfer din textul-sursă în textul-țintă, luând în considerare scopul 

traducerii și caracteristicile receptorului; 

2) Competența comunicativă în două limbi: include 

sistemul de cunoștințe și abilități necesare, care stau la baza de 

comunicare lingvistică. Pentru traducători, această competență ar 

trebui să fie separată în înțelegerea LS și producția în LȚ; 

3) Competența extralingvistică este compusă din 

cunoașterea generală la nivel mondial și cunoștințe de specialitate. 

Aceasta include cunoștințe despre traducere, cunoștințe biculturale, 

enciclopedice și de subiect; 

4) Competența instrumental-profesională – cunoștințe și 

abilități legate atât de comerț cât și de profesie; 

5)  Competența psihofiziologică – capacitatea de a utiliza 

toate tipurile de resurse psihomotorii, cognitive și atitudinale; 

6)  Competența strategică – conține toate procedeele 

individuale folosite pentru a rezolva problemele constatate în timpul 

procesului de traducere. 

Competența de transfer în sine este împărțită, în continuare, 

în mai multe părți: competența de înțelegere (capacitatea de a 

sintetiza și de a activa cunoștințele extralingvistice, sesizându-se, 

astfel, sensul textului), capacitatea de a deverbaliza și de a menține 

LS și LȚ în compartimente separate, competența de reformulare – 

organizarea textuală și creativitatea în LȚ și competența în realizarea 

proiectului de traducere – alegerea celei mai potrivite metode [4, p. 

19]. 
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Multe dintre modelele precedente ale CT au fost pur 

teoretice sau bazate pe experiențele subiective extrase din traducere 

și din practica pedagogică de traducere, prin urmare, grupul PACTE 

a conceput mai multe instrumente pentru a valida modelul empiric. 

Diferite chestionare au fost utilizate în prealabil pentru a valida 

modelul. Grupul PACTE determină problemele și erorile de 

traducere la fel ca și conceptele studenților despre traducere. Există 

următoarea diferență dintre problema de traducere și eroarea de 

traducere. Problema de traducere este o problemă descoperită în TS, 

pe care un traducător trebuie să o soluționeze, indiferent de expertiza 

sa. Soluționarea problemelor de traducere demonstrează competența 

translatorului; eroarea de traducere, pe de altă parte, „este, de obicei, 

o problemă de traducere, care nu a fost rezolvată în mod adecvat” [3, 

p. 23]. Ambele fenomene sunt percepute ca indicatori ai CT din 

cadrul teoretic al grupului PACTE. 

PACTE ajunge la concluzia că CT este „formată dintr-un set 

de subcompetențe, care sunt interdependente și ierarhice, iar 

subcompetența strategică ocupă o poziție dominantă” [4, p. 26]. 

1) Subcompetența bilingvă: cunoștințe predominant 

procedurale necesare pentru a comunica în două limbi. Aceasta 

include caracteristica specifică de control al interferențelor  

alternative între două limbi. Ea este formată din cunoștințe 

pragmatice, sociolingvistice, textuale, gramaticale și lexicale în cele 

două limbi. 

2) Subcompetențe extralingvistice: predominant 

cunoștințe declarative, atât implicite, cât și explicite, despre lume în 

general și despre domenii speciale. Aceasta include: cunoașterea 

biculturală (despre culturile sursă și țintă), cunoștințe enciclopedice 

(despre lume în general) și cunoștințe de subiect (în domenii 

speciale). 
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3) Cunoștințe despre subcompetența de traducere: 

cunoștințe predominant declarative, atât implicite, cât și explicite, cu 

privire la ceea ce este traducerea și aspecte ale profesiei. Acestea 

includ: cunoștințe cu privire la modul în care funcționează traducerea 

și cunoștințele legate de practica traducerii profeșionale. 

4)  Subcompetențe instrumentale: cunoștințe 

predominant procedurale legate de utilizarea surselor de documentare 

și a tehnologiilor de informare și comunicare, aplicate în procesul de 

traducere: dicționare, enciclopedii, gramatici, cărți de stil, texte 

paralele, electronice, culegeri, cercetători etc. 

5) Subcompetența strategică: cunoștințe procedurale 

pentru a garanta eficiența procesului de traducere și pentru a rezolva 

problemele întâlnite. Aceasta este o subcompetență esențială.  

6) Componente psihofiziologice: diferite tipuri de 

componente cognitive și atitudinale, precum și mecanisme 

psihomotorii. Acestea includ: componente cognitive (memorie, 

percepție, atenție și emoție), aspecte atitudinale (curiozitate 

intelectuală, perseverență, rigurozitate, spirit critic etc.), abilități cum 

ar fi creativitatea, raționamentul logic, analiza și șinteza etc. 

Din punctul de vedere al grupului PACTE, CT este un 

fenomen predominant procedural cu trei subcompetențe orientate 

spre proces și două subcompetențe declarative. Mai mult ca atât, 

probabil, datorită abordării orientate spre proces, toate 

subcompetențele sunt influențate și completate de componente 

psihofiziologice. Atât modelul Bell, cât și cel al grupului PACTE 

sunt semnificative, deoarece ele includ, în mod explicit, atributele 

psihofiziologice. 

În concluzie, constatăm că e necesar de menționat faptul că 

există o serie de observații generale, care au apărut în rezultatul 

comparării modelelor de competențe de traducere și a teoriilor.  CT 

este un concept valoros, care poate fi aplicat în multe domenii; ea 



126 
 

poate servi ca bază pentru proiectarea curriculumului, la fel poate 

permite compararea între traducătorii începători și cei mai 

experimentați și ea poate fi folosită ca un cadru pentru evaluarea 

produselor de traducere, atât în educație, cât și în mediul profesional. 

Trei indicii principali comuni pentru cele mai multe dintre aceste 

definiții sunt cultura, limba și transpunerea; perspectivele 

procedurale privind CT introduc strategii și elemente psihologice în 

echilibru. Bazate pe fundal cognitiv, procedural sau de învățământ, 

modelele CT servesc în principal pentru creșterea gradului de 

conștientizare a anumitor aspecte ale traducerii. Deoarece 

dezvoltarea CT este un proces deschis și nu unul finit, chiar și un 

expert continuă încă să învețe; stagiarul trebuie să devină nu numai 

suficient de competent, dar trebuie să devină un expert referitor la o 

competență particulară care să se manifeste în lucrarea lui, în general, 

într-un text și într-o șituație, în special. Cu alte cuvinte, folosind un 

model de CT în procesul traducerii, acesta trebuie să-l ajute pe 

cursant să conștientizeze de sine stătător anumite puncte forte sau 

slabe. Ambele modele încorporează competențele mintale, 

lingvistice, psihologice și chiar psihomotorii, în procesul de 

traducere. Cu toate acestea, ambele modele sunt lipsite de 

reprezentarea comportamentală a sarcinii exacte care trebuie să fie 

efectuată. Definind comportamental, subcomponențele traducerii 

sunt o componentă la fel de necesară în cadrul mai larg al dezvoltării 

competenței de traducere. 
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FORMAREA CONTINUĂ – O PERSPECTIVĂ ÎN 

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ADAPTARE A 

CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE 

Mariana GORAȘ, doctorandă 

 

Abstract 

 In terms of reforms stemming education, but also some quick 

changes, increasing concern to retraining, because in the context of 

relations socio-cultural and economic complex, self-realization 
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profession is one of the possibilities of manifestation of the person 

concerns for raising quality education.In this regard, it is important 

constant tendency to promote and implement different ways of 

training among teachers debutante who will help optimize the 

adaptation process, thus enhancing the value of vocational training 

as part of lifelong learning. 

 Key words: training, vocational adjustment, adaptation 

process, optimize adaptation novice teachers. 

 

Adnotare 

 În condițiile reformelor care au loc în educație, precum și pe 

fondul unor schimbări rapide, crește preocuparea pentru adaptarea 

profesională, deoarece în contextul unor relații socioculturale și 

economice complexe, autorealizarea prin profesie este una dintre 

posibilitățile de manifestare a persoanei, în preocupările pentru 

ridicarea nivelului de calitate a educației. În acest sens, importantă 

este tendința permanentă de a promova și a implementa diverse 

modalități de formare continuă în rândul cadrelor didactice 

debutante care vor contribui la optimizarea procesului de adaptare, 

astfel, consolidând valoarea formării profesionale ca parte 

integrantă a educației permanente. 

 Cuvinte-cheie: formare continuă, adaptare profesională, 

proces de adaptare, optimizarea adaptării, cadre didactice 

debutante. 

 

 Pornind de la tendințele și orientările moderne abordate în 

procesul dezvoltării sistemului educațional, în plan național, la toate 

nivelele de învățământ general, dar și de la necesitatea de schimbare 

și implementare a politicilor naționale Strategia Educația – 2020 și 

Codul Educației al Republicii Moldova, aprobat și pus în aplicare la 

23 noiembrie 2014, vectorul dimensiunii educației este orientat spre 
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asigurarea modernizării sistemului educațional, sporirea calității în 

educație, formarea profesională a cadrelor didactice în anumite 

domenii etc. În această ordine de idei, paralel cu provocările 

contemporane din sistemul învățământului general, se intensifică 

necesitatea de adaptare și dezvoltare profesională în rândul cadrelor 

didactice debutante. În viziunea noastră, adaptarea profesională a 

cadrelor didactice debutante din mediul preuniversitar implică o 

formă inedită de adaptare socială, ce reflectă măsura în care tânărul 

specialist cu studii superioare reușește să răspundă cerințelor 

prevăzute cu privire la comportamentul relațional și responsabilitatea 

profesională, la acumularea noilor abilități necesare integrării 

socioprofesionale, la asigurarea culturii organizaționale etc. 

 Din literatura de specialitate, este cunoscut faptul că 

progresul psihicului se datorează rezultatelor unui proces de adaptare 

multiformă la creșterea gradului de complexitate a relațiilor sociale; 

totodată, cunoașterea și înțelegerea aprofundată a acestui proces 

asigură coordonarea, eficientizarea și accelerarea adaptării. 

          În Republica Moldova, conceptul de adaptare profesională a 

fost abordat din diverse aspecte ale teoriei și practicii 

managementului resurselor umane în învățământ, avansând cercetări 

cu caracter inovator și relevant domeniului de referință. 

          O contribuție importantă în studiul factorilor, indicatorilor și 

condițiilor care influențează procesul de adaptare au avut-o 

cercetătorii: L. Grișanov, V. Țurcan, M. Pleşca, E. Țărnă, N. Bucun, 

E. Puzur, S. Rusnac etc. În accepțiunea autorilor citați, adaptarea 

presupune procesul prin care organismele își manifestă obișnuințele 

sau caracteristicile pentru a face fâță transformărilor din mediu și 

depind permanent de interacțiunea factorilor interni și externi. 

Factorii interni ai adaptării optime depind de personalitate, iar 

factorii externi sunt condiții obiective independente [7, p. 5]. 

În opinia autoarei E. Țarină [7, p. 17], adaptarea este 



130 
 

concepută ca una din proprietățile principale ale organismului, care 

contribuie la modificarea adecvată a funcțiilor corespunzătoare 

schimbărilor ce intervin din mediul social. Astfel, deducem că, în 

baza proprietăților pe care le posedă organismul, este absolut 

necesară o reacție rapidă a acestuia la schimbările cu care se 

confruntă datorită mediului. În acest context, pentru a face fâță 

schimbărilor și provocărilor rapide care au loc în mediul profesional 

din R. Moldova, se impune abordarea conceptului de formare 

continuă ca perspectivă în optimizarea procesului de adaptare a 

cadrelor didactice debutante dintr-o accepțiune modernă și amplă, cu 

rolul de a pune la dispoziția fiecărui specialist resursele necesare, 

pentru ca acesta să poată descoperi și îmbogăți propriul potențial 

creativ de dezvoltare profesională continuă și de a percepe cariera 

didactică ca pe o alegere atractivă. În țările dezvoltate, există 

asociații de formatori și practicieni, care propun programe 

specialiștilor orientați în direcția facilitării procesului de adaptare 

profesională. De exemplu, în SUA funcționează Consiliul pentru 

Acreditarea Programelor de Consiliere și Educație (CACREP, 

1993) [Apud 2, p. 13], care prezintă drept conținuturi esențiale în 

adaptarea și integrarea socioprofesională: dezvoltarea personalității, 

dezvoltarea abilităților de comunicare și a activităților de grup etc. 

Din aceste perspective, este necesar să conștientizăm adevărata 

dimensiune a adaptării profesionale care e specifică și stresantă 

pentru cei fără experiență. În aceeași ordine de idei, autorul P. 

Popescu-Neveanu precizează: ,,adaptibilitatea este capacitatea 

organismelor vii de a manifesta reacții de răspuns, care să le 

mărească șansele de supraviețuire, în condițiile schimbătoare ale 

mediului. Este dezvoltată maximal la om, care nu numai că se 

conformează cerințelor mediului, ci le și modifică, transformându-le 

în concordanță cu necesitățile sale” [6, p. 24]. Așadar, din punct de 

vedere adaptativ, este extrem de importantă atât formarea conștiinței 
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profesionale de valoare ridicată, cât și dezvoltarea flexibilității la 

schimbările intervenite în mediul profesional.  

În prezent, știința propune diverse procedee eficiente de 

plasticizare chiar și pentru subiecții cei mai rigizi. De exemplu, 

învățarea permanentă atenuează diferențele în formarea profesională, 

prelungește durata participării la viața activă, optimizează adaptarea 

la schimbare și creste randamentul profesional, iar viața activă 

favorizează menținerea sănătății și satisfacția profesională. 

În viziunea autoarelor M. Cojocaru-Borozan, E. Țărnă, L. 

Sadovei [3, p. 9], procesul adaptării socioprofesionale cuprinde, pe 

de o parte, adaptarea profesională, prin care se subînțelege 

adaptarea la caracterul, condițiile și organizarea procesului de 

muncă, iar, pe de altă parte, adaptarea sociopsihologică, ceea ce 

semnifică procesul de adaptare a personalității la grupul social nou-

format, alegerea noului mod de comunicare și comportament. Prin 

urmare, adaptarea profesională a cadrelor didactice debutante 

depinde de dezvoltarea aptitudinilor comunicative, organizatorice și 

de evaluare a situațiilor specifice mediului educațional, iar 

specificitatea situațiilor consistă din măsura în care caracteristicile 

personale stabile se generalizează și se adaptează la dinamica 

contextului existent. 

 Insistând asupra autocunoașterii, autorul C. Jung a afirmat: 

„există, în mod evident, indivizi pentru care este fie mai ușor, fie mai 

la îndemână, fie mai prielnic să se adapteze într-un anume fel și nu în 

altul” [5, p. 15]. Prin prisma afirmațiilor susținute de către autor, 

putem deduce dependența dintre modul în care persoana relaționează 

cu ceilalți și sistemul său propriu de atitudini și valori care au un 

impact nemijlocit asupra procesului de adaptare profesională. Cu 

certitudine, transformările socioeconomice ale societății noastre 

influențează procesul adaptării profesionale și conferă o actualitate 

deosebită cercetărilor dedicate adaptării cadrelor didactice debutante. 
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 În opinia noastră, pentru succesul educațional contează ca 

fiecare cadru didactic debutant să se adapteze ușor și rapid la noile 

cerințe organizaționale, să se conformeze acestora fără devieri și să 

asigure un echilibru dintre personalitatea proprie, exigențele 

programului de lucru și personalitatea elevului. În acest sens, 

considerăm că adaptarea la procesul educativ modernizat, la noile 

condiții mereu schimbătoare ale vieții, la generația de elevi cu viziuni 

contemporane, necesită o menținere a echilibrului psihologic și o 

continuă formare a tânărului specialist. Așadar, adaptarea 

profesională cuprinde implicați de ordin psihologic, social, 

organizatoric și pedagogic, vizând următoarele obiective:  

 acordarea ajutorului noului angajat în familiarizarea cu 

cerințele de muncă; 

 optimizarea procesului de adaptare în grupul de muncă; 

 crearea unui climat de siguranță, confidențialitate și de 

apartenență la grupul de muncă. 

  

 În raportul prezentat de Comisia Europeană/EACEA/ 

Eurydice, 2013, Date cheie privind cadrele didactice și conducătorii 

de școli din Europa [8, p. 17], dezvoltarea profesională continuă 

(DPC) a câștigat importanță în ultimii ani și este considerată o 

îndatorire de serviciu în majoritatea țărilor; participarea la DPC este 

necesară pentru promovarea cadrelor didactice debutante și din 

punctul de vedere al avansării în carieră și al creșterii salariale în 

Bulgaria, Spania, Lituania, Portugalia, România, Slovenia și 

Slovacia, iar școlile sunt obligate să aibă un plan de dezvoltare DPC 

pentru întreg personalul școlii, obligând cadrele didactice la nivel 

individual să aibă un plan personal de dezvoltare. În accepțiunea 

noastră, o astfel de orientare modernă permite cadrelor didactice 

debutante atât depășirea dificultăților de adaptare profesională, cât 
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și dezvoltarea carierei prin intermediul proceselor evolutive de 

îmbunătățire a participării personale. Așadar, în ceea ce privește 

formarea profesională, politicile educaționale trebuie să vizeze cu 

necesitate atât dezvoltarea competențelor profesionale, cât și 

formarea abilităților de a lua decizii, de a iniția un traseu personal 

de adaptare și dezvoltare profesională continuă.  

În acest sens, cadrele didactice debutante trebuie să 

conștientizeze că dinamica adaptării profesionale implică învățare 

continuă, cultură și mobilitate ocupațională, inițiativă personală, 

comunicare, calități de lider, asumarea de roluri sociale etc. În opinia 

noastră, pentru ca programele propuse de Centrele de Formare 

Continuă să servească nevoilor cadrelor didactice debutante și să fie 

utile, favorizând adaptarea profesională și dezvoltarea carierei, 

acestea trebuie să fie actuale, performante, aplicabile, practice și 

direct accesibile, orientate conform sistemului de învățământ 

național, dar și ajustate la cerințele școlii europene. În majoritatea 

țârilor, cadrele didactice cu experiență, în cooperare cu Centrele de 

Formare Continuă, se ocupă de asigurarea adaptării profesorilor 

debutanți, oferindu-le noilor angajați o anumită variantă de sprijin în 

primul an de predare. Profesorii cu experiență, învestiți cu rolul de 

tutori (mentori, formatori, consilieri, coordonatori), au sarcina de a 

oferi sprijin candidaților, din trei perspective: 1) antrenament pentru 

activitatea profesională; 2) cunoașterea și adaptarea la mediul școlar; 

3) monitorizarea și evaluarea activităților profesionale ale 

candidaților. Așadar, este remarcabil efortul sistemelor de învățământ 

din țările europene de a facilita adaptarea profesională a debutanților 

spre o integrare deplină. 

        În opinia autorului Vl. Guțu [4, p. 472], evoluția activității de 

formare a cadrelor didactice constituie un sistem metodologic 

complex, construit din: formare inițială, formare continuă, fiind 

însoțit permanent de procesul de autoformare. Aplicarea 
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respectivului sistem metodologic integral determină calitatea 

activității profesorului. Pătrunzând în esența afirmațiilor autorului, 

conchidem că sistemul metodologic se referă și la categoria cadrelor 

didactice debutante care, doar în cheia respectării acestui algoritm, 

vor determina adaptare de scurtă durată, conformare rezistentă la 

noile cerințe educaționale și exigențe ale programului școlar, astfel 

oferind rezultate de calitate în activitate.  

În accepțiunea noastră, necesitatea implementării unui 

Program de Adaptare și Dezvoltare Profesională Continuă (PADPC) 

este condiționată de antrenarea rapidă a cadrelor didactice debutante 

în căutarea soluțiilor eficiente privind problemele de adaptare 

profesională cu care se confruntă acestea și lipsa sugestiilor practice, 

ignorându-se dificultățile pe care le întâmpină la începutul carierei.  

De asemenea, un astfel de program presupune creșterea 

continuă a calității sistemului educațional, vizând în continuare 

profesionalizarea carierei didactice și necesitatea acordării sprijinului 

în rezolvarea problemelor de adaptare profesională, dar și obligația 

de a organiza activități speciale dedicate dezvoltării competențelor de 

adaptare și dezvoltare profesională continuă.  

În viziunea noastră, contează foarte mult atât existența 

legăturii dintre verigile procesului de formare a cadrelor didactice, 

cât și continuitatea persistentă în trecerea lentă de la veriga formării 

inițiale spre veriga formării continue. Un rol important pentru 

implicarea în acest exercițiu le revine structurilor create în acest 

domeniu. Cu certitudine, în Republica Moldova, profesia de pedagog 

este una strategică. Prin urmare, optimizarea adaptării profesionale 

trebuie susținută și de o bază legislativă în domeniu.  

În prezent, tot mai mult se pune accent pe teambuilding – 

training intensiv cu membrii unui colectiv de muncă, organizat 

pentru facilitarea procesului de adaptare, dezvoltarea cooperării, 

pentru îmbunătățirea comunicării organizaționale, pentru clarificarea  
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obiectivelor individuale în raport cu cele organizaționale, pentru 

integrarea unor noi membri în grup, pentru dezvoltarea culturii  

organizaționale, pentru creșterea încrederii în sine a participanților și 

a încrederii reciproce în cadrul colectivului, pentru dezvoltarea 

comunicării în cadrul colectivului, dezvoltarea abilităților 

interpersonale etc.  

În acest sens, apreciind contribuția semnificativă a 

cercetărilor realizate în domeniul formării profesionale, considerăm 

că obținerea succesului de către tinerii specialiști în cadrul sistemului 

metodologic complex, bazat pe formare initială, formare continuă și 

autoformare permanentă va optimiza procesul adaptării și va spori 

avansarea în cariera pedagogică, cu susținere din partea unui bun 

mentor, profesor îndrumător cu o bogată experiență la clasă, deschis 

spre schimbare și acceptabil în totalitate noii generații de cadre 

didactice debutante în colectivul modernizat de elevi.  

Așadar, analizând abordările teoretice nominalizate și optând 

pentru implementarea unui Program de Adaptare și Dezvoltare 

Profesională Continuă (PADPC), putem remarca o nouă perspectivă 

pe care o propunem în dezvoltarea abilităților care să micșoreze 

probabilitatea conduitei neadaptive, să contribuie la formarea 

profesionalismului cadrelor didactice debutante, a unei personalități 

echilibrate, creative și autonome. Considerăm că, una dintre 

premisele prevenirii și depășirii dificultăților de adaptare 

profesională constă în cunoașterea cauzelor acestora și punerea la 

dispoziția profesorilor debutanți a unui Program de Adaptare și 

Dezvoltare Profesională Continuă (PADPC), necesar pentru 

dinamizarea procesului de adaptare și util în ghidarea carierei. În 

contextul acestei idei, autoarea T. Callo [1, p.120] consideră că un rol 

important le revine instrumentelor de formare profesională a cadrelor 

didactice: ghiduri, caiete, manuale etc. Respectiv, consideră autoarea, 

cei care optează pentru a lucra cu acestea trebuie să conștientizeze 
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faptul că ideile expuse în structura și conținuturile instrumentelor nu 

pot fi acceptate doar ca un „brand”, că este important a le documenta 

pornind de la necesitățile cadrului didactic debutant care înaintează 

tot mai mult în profunzimea profesiunii. De exemplu, în România, 

stagiatura pentru cadrele didactice se încheie cu examenul de 

definitivare în învățământ, iar pe parcursul perioadei de stagiu se 

constată o concediere semnificativă din sistem a tinerilor debutanți, 

care se orientează către alte domenii de activitate, nu numai din 

rațiuni financiare, ci și din cauza absenței programelor-suport pentru 

depășirea dificultăților de adaptare la mediul profesional.  

În accepțiunea noastră, este important să se elaboreze un 

program individual de adaptare profesională, definit în funcție de 

nevoile individuale; să se organizeze anumite întruniri, ședințe cu 

punerea accentului pe valori, să se  încurajeze activ propunerile 

debutanților etc. În cazul în care adaptarea noului angajat nu este 

monitorizată, se poate ajunge până la insatisfacție, reducere a 

motivației, implicare redusă în activitățile desfășurate în instituție, 

neaderare la valorile instituției, rezultate scăzute sau concediere. În 

plus, în cazul în care în colectiv sunt multe grupări neformale 

„antagoniste”, atunci aderarea la cultura organizațională devine și 

mai anevoioasă. 

 Un aspect aparte îl constituie respectarea principiilor etice de 

adaptare profesională și anume: respectarea propriul ritm de 

dezvoltare a angajatului, adică angajatul nu va fi supus, în acest sens, 

unei presiuni nerezonabile; acțiunile de adaptare vor fi concepute 

astfel, încât să nu-l forțeze pe angajat să treacă din primul stadiu (cel 

de novice) în ultimul stadiu (cel de expert), ignorându-se treptele de 

evoluție; evitarea suprasarcinilor, responsabilităților dincolo de 

posibilitățile fizice și psihice ale unei persoane [Apud 2, p. 10]. 

 În concluzie, menționăm că adaptarea profesională eficientă 

constituie o precondiție în practicarea profesiei didactice și oferă 
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condiții suplimentare în ceea ce privește dezvoltarea profesională. La 

nivel de politici educaționale în domeniul formării continue a 

cadrelor didactice debutante, este necesară o continuitate prin 

implementarea unui Program de Adaptare și Dezvoltare 

Profesională Continuă (PADPC) ca instrument de reglare și 

autoreglare a procesului de adaptare profesională, a dezvoltării 

carierei pedagogice și de creare a condițiilor necesare în prevenirea și 

depășirea dificultăților de adaptare, în dinamizarea procesului de 

adaptare, facilitând astfel integrarea socioprofesională, prevenind 

eșecul profesional sau concedierea. 
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Abstract 

 The article is about optimization of the teaching-learning 

process. The optimization of teaching and learning process involves 

the best approaches to its basic components: tasks, content, methods, 

ways and forms. It’s important that the teacher chooses the optimum  

methods in every particular situation. 

 Key words: optimization, the teaching-learning process, 

motivation. 

 

Adnotare 

 În acest articol este vorba despre eficientizarea procesului de 

predare – învăţare. Optimizarea acestui proces presupune  

selectarea de către profesor a celor mai bune abordări între părţile 

lui componente: obiective, conţinuturi, metode şi forme de realizare. 

Este important ca profesorul să aleaga mijloacele  optime pentru 

fiecare caz. 

 Cuvinte-cheie: eficientizare, proces de predare-învăţare, 

motivare. 

 

Considerăm că nevoia de eficientizare a procesului de 

predare– învățare – evaluare este resimțită de toți profesorii, 

indiferent de specialitate, vârstă și personalitate.  

Fiecărui profesor îi este bine cunoscută însemnătatea 

organizării științifice a muncii. Ea oferă perspective mari de creștere 

a eficienței lucrului, folosind metode mai raționale și mai economice. 

Unul dintre principalele principii ale organizării științifice a muncii 
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este principiul optimizării sau eficientizării, care constă în alegerea 

variantei celei mai eficiente în situația dată de lucru. 

În procesul eficientizării, e nevoie de respectarea unor 

condiții de lucru externe, cum ar fi: dotarea cabinetului, centralizarea 

și automatizarea diferitelor mijloace de lucru, raționalizarea 

documentației de diferite feluri etc. Însă eficientizarea se preocupă și 

de aspectele interne ale procesului pedagogic: legătura dintre 

cunoștințele despre personalitatea elevilor și problemele, 

conținuturile, formele și metodele învățării, condițiile moral-

psihologice, metodele învățării și educării diferențiate etc. 

Eficientizarea procesului pregătirii de lecție a profesorului 

constă din aceleași elemente ca și eficientizarea oricărei alte 

activități. 

Eficientizarea lucrului profesorului se obține, în primul rând, 

prin perfecționarea profesională, care poate avea loc atât la cursurile 

oferite de institutiile specializate, cât și prin autoinstruire. 

Ea mai are loc prin raționalizarea procesului de pregătire 

pentru lecții: profesorul sistematic adună în portofoliu materiale 

pentru lecții (fișe de lucru, articole de ziare, cartonașe, fișe etc.) 

Unii profesori își scriu planul de lecție la calculator sau pe 

foaie, cu creionul, pentru a-l putea folosi și în anii următori. Tot la 

economia de timp a profesorului poate să contribuie și administrația 

școlii: orarul lecțiilor, alcătuit rațional, fără „ferestre”, distribuirea 

echilibrată a încărcăturii școlare, oferirea zilei metodice pentru 

autoperfecționarea profesorului, ajutorul în alegerea și procurarea 

literaturii metodice din partea bibliotecii școlii.  

Am dori să-l cităm, în acest context, pe celebrul profesor 

ucrainean V. A. Suhomlinski, care a spus: „Cu cât profesorul are mai 

puțin timp liber, cu cât el este mai încărcat de diferite planuri, 

rapoarte etc., cu atât mai repede va începe în viața lui o etapă când nu 

va mai avea ce să dea elevilor. Colectivul nostru pedagogic se ține de 
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regula: profesorul nu scrie nicun raport sau informații. În afară de 

planul de lucru educativ și planurile de lecție, el nu mai scrie niciun 

alt plan.” [4, p.474-475]. Mai mult ca atât, marele pedagog avea 

convingerea că timpul liber al profesorului – este rădăcina și tulpina 

creației pedagogice [5, p.113]. 

 Folosirea noilor metode și forme de lucru poate duce la 

eficientizarea predării – învățării și acest lucru este considerat de 

Babanskij I. K. și Potashnik M. M.  util „din motiv că stăpânirea unui 

cerc mai larg de metode de lucru îi permite profesorului să aleagă 

liber asocierea lor optimă. Însă, mai menționează ei, optimizarea nu 

constă în folosirea uneia sau altei metode de lucru, dar în capacitatea 

de a găsi cel mai bun, cel mai rațional loc în procesul de predare –

învățare pentru fiecare metodă de învățămînt [1, p. 221]. Aceiași 

autori menționează că, în lipsa alegerii conștiente, responsabile a 

celei mai bune condiții pentru varianta de predare-învățare, nu poate 

fi vorba de eficientizare. Folosind pur și simplu unele sau alte 

metode, profesorul nu ajunge la esențial – căutarea sau alegerea și 

luarea celor mai bune decizii metodice. Căutarea, compararea 

posibilităților, luarea celor mai bune decizii metodice corespunzător 

particularităților și posibilităților clasei date – iată esențialul 

eficientizării învățării, metodele principale ale înfăptuirii ei [1, 

p.221]. 

În vederea stăpânirii metodicii optimizării procesului de 

învățare, trebuie să repetăm mai întâi noțiunile de bază ale 

pedagogiei: scopurile, principiile, conținuturile, formele, metodele, 

tehnicile procesului pedagogic. Din experiența autorilor sus-

menționați, reiese că învățarea legităților și a procedurilor de alegere 

a variantei optime de învățare, fără sprijinul cunoștințelor de bază în 

pedagogie, nu aduce succesul așteptat [1, p.216]. „Nu poate fi vorba 

de alegere, dacă profesorul nu știe clasificarea metodelor și nu are 

din ce să aleagă. Dacă însă profesorul cunoaște bine formele, 
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metodele învățării, dacă el cunoaște diferite tipuri de lecție, tehnicile, 

legitățile și particularitățile procesului de predare-învățare, el nu se 

va folosi de un șablon gata pregătit, el va compara, va alege ce-i mai 

bun, va crea, va căuta variantele optime.”  

Metodica optimizării se ocupă de alegerea integrală, 

conștientă și de construirea celei mai raționale și eficiente variante de 

organizare a procesului de predare-învățare pentru situația dată, în 

baza abordării sistemice. 

Lecția modernă corespunde unor astfel de cerințe precum: 

legătura dintre învățare și viață, sistematizarea, consecvența, 

accesibilitatea materialului necesar pentru învățare, dezvoltarea 

mobilității, independenței elevilor, conștientizarea însușirii 

cunoștințelor, folosirea metodelor variate, a mijloacelor și formelor 

de învățare. 

Mai pe scurt, cerința optimizării lecției presupune alegerea 

celei mai bune variante la toate componentele ei de bază – sarcini, 

conținut, metode, mijloace și forme de învățare.  

Ideea optimizării presupune neapărat și înlăturarea 

supraîncărcării elevilor și a profesorilor cu lucrul școlar, necesită 

asigurarea nivelului de dificultate optim, a ritmului de învățare 

optim, a volumului optim de teme pentru acasă. 

Optimizarea este un principiu care înaintează cereri de  

raționalizare, logică, simțul măsurii la folosirea celorlalte principii 

ale curriculumului. 

A. S. Makarenko afirma: „Pentru educare e nevoie nu de 

multă vreme, ci de puțin timp folosit rațional.” [2, p.349] 

V. A. Suhomlinski nu folosea în lucrările sale termenul de 

optimizare, dar era în permanentă căutare a variantei optimale de 

învățare și de educare pentru fiecare elev. În cartea sa „O sută de 

sfaturi pentru profesor”, se găsesc astfel de capitole precum: „Cum să 

prevenim epuizarea nervilor în procesul activității zilnice”, „Țineți 
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minte că nu este și nu poate fi un elev abstract”, „De unde să luăm 

timp? O zi are doar 24 de ore”, „Timpul învățătorului și 

interdependența etapelor predării”, „Cunoștințele – și scop, și 

mijloc”, „Cum să împărțim munca elevilor în funcție de anotimp”, 

„Pentru a evita supraîncărcarea – e nevoie de timp liber” [3] .  

O mare importanță acorda V. A. Suhommlinskij conceperii 

unui sistem unitar de măsuri pentru crearea condițiilor moral-

psihologice de învățare și educare, precum și studierii permanente și 

profunde a personalității elevului, ca bază a construirii corecte a 

procesului de predare – învîțare la lecție și înafara ei. De găsirea 

soluțiilor la aceste probleme care țin de eficientizarea conducerii 

activității educative se preocupă cartea lui Suhomlinski V. A. 

„Discuție cu un tânăr director de școală” [4]. 

Unul dintre criteriile procesului eficientizării este atingerea 

unor rezultate posibile maxime în condițiile de predare-învățare date. 

Dacă elevul atinge scopurile planificate de pedagog, ele pot fi 

considerate maximum posibile la momentul dat. Fără prognozarea 

rezultatelor optime posibile, nu se poate vorbi de atingerea scopurilor 

optimizării. 

Babanskij I. K. și Potashnik M. M. consideră optimal acel 

proces de predare-învățare, care corespunde simultan următoarelor 

criterii:  

1. Conținutul, structura și logica procesului învățării asigură 

îndeplinirea eficientă și calitativă a sarcinilor de învățare, a educarii 

și dezvoltarii generale a elevilor, în conformitate cu curriculumul 

școlar la nivelul maxim al posibilităților de învățare ale fiecărui 

școlar (dar nu mai jos de „satisfăcător”). 

2. Scopurile propuse sunt atinse fără a pierde timp 

suplimentar la cel prevăzut în planificarea școlară pentru lecții, dar și 

fără a depăși normele maxime de timp stabilite de igiena școlară 

pentru activitățile de acasă ale elevilor și profesorilor. 
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Însă, mai menționează aceiași autori, pe măsura creșterii 

posibilităților școlii și ale profesorilor, criteriile optimizării se 

schimbă [1, p. 27]. 

Autorii mai adaugă că, la dezvoltarea ideii optimizării, au 

contribuit realizările nu numai din pedagogie, dar și din psihologie. 

Optimizarea procesului pedagogic, din punct de vedere psihologic, 

reprezintă un act intelectual-volitiv de luare a hotărârii celei mai 

raționale de rezolvare a unei sarcini pedagogice date [1, p. 33]. 

Luarea deciziei include etape precum: stabilirea sarcinii  (de 

exemplu, sarcina de alegere a celei mai bune variante de plan de 

lecție pentru clasa dată etc.), conștientizarea necesității alegerii 

variantei optime pentru condițiile date, din câteva variante posibile 

de rezolvare a sarcinii, compararea datelor despre eficiența diferitelor 

metode de rezolvare a sarcinii sau a sarcinilor asemănătoare,  

reducerea numărului variantelor posibile, până la două, cel mai 

potrivite, compararea eficienței lor posibile, a timpului și efortului 

preconizat, alegerea unei variante, a celei mai potrivite pentru 

criteriile optimizării. 

În afară de acțiunile intelectuale, procesul luării deciziei, după 

cum mai menționează autorii, este însoțit de emoții profunde. Are loc 

lupta dintre motivații. Autorii dau următorul exemplu [1, p. 48]:  „să 

luăm o hotărâre rapidă, fără multe gânduri, economisind timp sau să 

pierdem timpul acesta pentru alegerea celei mai bune variante?”  

Apoi autorii demonstreză acest lucru pe exemplul respectării 

măsurii în alegerea ritmului învățării. Ritmul rapid de învățare 

favorizează dezvoltarea gândirii elevilor, dar scade eficiența reținerii 

informației de învățare, pentru că scade timpul repetării și întăririi 

din structura procesului de învățare. De aceea, concluzionează ei[1, 

p. 52], trebuie găsită viteza care, în același timp, ar favoriza 

dezvoltarea gândirii și ar asigura memorarea pe termen lung a 

informației de învățare, dezvoltarea abilităților practice și a 
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priceperilor necesare. Autorii mai adaugă că, numai acest ritm de 

învățare, care va rezolva ambele sarcini simultan, va fi optim pentru 

vârsta, clasa, obiectul etc. corespunzătoare.  

De aici, reiese că e posibil să existe o anumită „zonă optimă”, 

care include nu doar o variantă optimă de rezolvare a sarcinilor 

propuse.  

De eceea, cu diferite asociații de metode, sarcina de învățare-

educare poate fi îndeplinită  eficient. Iar la alegerea variantei optime 

e important să respectăm măsura interferenței diferitelor metode de 

învățare, predominarea uneia din ele în sistemul general de metode 

ș.a.  

Respectarea simțului măsurii în alegerea variantei optime nu 

permite să mergem mecanic pe calea folosirii tuturor metodelor de 

învățare în mod egal în fiecare situație, dar cere, în condiții 

corespunzătoare, să găsim măsura lor optimă de asociere.  
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REPERE TEORETICE ÎN STUDIEREA PERCEPȚIEI: 

NOȚIUNI ȘI CLASIFICĂRI 

 Ion JABINSCHI, doctorand  

 

Abstract 

The article focuses on presenting the concept of perception 

and types of classifications of perception. The knowledge of 

theoretical reference points, of the basic notions are needed in 

teaching subjects “Composition - Design"," Technological Practice. 

Mural Painting" and " Technology of mural painting". 

Understanding the concepts and the principles of visual perception 

have an important role to fulfill the goals, objectives and aims of the 

course. 

Key words: visual perception, plastic space, image, mural 

painting, education, creative potential, imagination, sense of 

observation, theoretical guidelines. 

 

Adnotare 

Articolul se axează pe prezentarea noțiunii de percepție și a 

tipurilor de clasificări ale percepției. Cunoașterea reperelor 

teoretice, a noțiunilor de bază este necesară în predarea 

disciplinelor „Compoziția-proiect”, „Practica tehnologică. Pictura 

murală” și „Tehnologia picturii murale”. Înțelegerea conceptelor și 

principiilor percepției vizuale are un rol însemnat pentru 

îndeplinirea scopurilor, obiectivelor și finalităților cursurilor. 

Cuvinte-cheie: percepție vizuală, spațiu plastic, imagine, 

pictură murală, educație, potențial creativ, imaginație, spirit de 

observație. 
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În procesul predării disciplinelor „Compoziția-proiect”, 

„Practica tehnologică. Pictura murală” și „Tehnologia picturii 

murale”, înțelegerea conceptelor și principiilor percepției vizuale are 

un rol însemnat pentru îndeplinirea scopurilor, obiectivelor și 

finalităților cursurilor. Reieșind din istoriografia cercetării 

metodologiei percepției vizuale în pictura murală, argumentăm acest 

fapt în felul următor:  

1) Relația spațiu–timp în perimetrul picturii murale, percepută 

vizual, este mai puțin cercetată. Dacă spațiului plastic i s-au dedicat 

numeroase lucrări pertinente, analiza percepției vizuale 

fixate/evocate în imagine a fost relativ neglijată. 

2) Problema percepției vizuale în pictura murală se pretează 

unei duble abordări metodologice: analiza spațio-temporalității cu 

instrumentele semioticii vizuale și decriptarea percepției vizuale 

senzoriale din perspectiva psihologiei cognitive.  

3) Este o temă ce necesită a fi abordată interdisciplinar. 

Pentru a face față cerințelor societății contemporane, marcate de 

interacțiunea activă dintre tehnică, știință, artă, care sunt puse în 

serviciul civilizației, demonstrând că manifestarea conduitei 

creatoare depinde în cea mai mare măsură de educație, este necesar 

de a educa profesioniști cu o percepție vizuală dezvoltată, cu un înalt 

potențial creativ, cu o bogată cultură. În acest context, Veronica 

Răileanu susține că un astfel de nivel de performanțe poate fi 

garantat de îndeplinirea mai multor  factori: „cunoștințe, priceperi, 

deprinderi, capacități, aptitudini, atitudini, valențe de potențial 

creativ, imaginație și spirit de observație, gândire spirituală 

dezvoltată, gust estetic, acuratețe și precizie în lucru, inițiativă și 

independentă în gândire” [5, p. 3]. Aceasta presupune cunoștințe 

profunde din diverse domenii: artă, tehnică, chimie, biologie, fizică 

etc.  
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4) Fiind practicant al picturii murale și de șevalet în mai 

multe biserici de pe teritoriul Republicii Moldova, sunt preocupat de 

conceperea, generarea și dezvoltarea perceperii vizuale a universului 

spațiului pictural idealizat (îi putem spune mitologic), prezent în arta 

plastică monumentală.  

Realizarea obiectivelor din cadrul disciplinelor „Compoziția-

proiect”, „Practica tehnologică. Pictura murală” și „Tehnologia 

picturii murale” presupune evidențierea problemei dezvoltării 

perceperii vizuale la studenți printr-o metodologie bazată pe 

principiile monumentale, stabilirea reperelor conceptuale, formularea 

criteriilor, indicatorilor, descriptorilor și valorilor perceperii vizuale 

artistice, stabilirea aspectelor evoluției perceperii vizuale din punct 

de vedere psihologic, metodologic și artistic, totodată presupunând 

elaborarea unei metodologii autentice de dezvoltare a perceperii 

vizuale în cadrul cursului, determinarea principiilor de evaluare a 

produsului artistic al studenților și aprecierea nivelelor dezvoltării 

perceperii vizuale a acestora; elaborarea și validarea experimentală a 

strategiei dezvoltării perceperii vizuale ca o condiție principială a 

îmbunătățirii procesului creator la studenți [3].  

Pentru a realiza obiectivele formulate, este necesar ca 

studenții să cunoască reperele teoretice ale percepției, printre ele 

fiind și cunoașterea noțiunilor de bază și a caracteristicilor percepției, 

dar și distingerea clară a categoriilor de percepție. 

Percepția este o reflectare subiectivă și o imaginare conformă 

cu aceasta, în conștiința omului, a faptelor, obiectelor și fenomenelor 

din realitatea obiectivă ce acționează direct asupra organelor de simț, 

care sunt categorisite ca analizatori. Modalitatea percepției vizuale în 

care o imagine este percepută de un observator uman, procesată 

preliminar de ochiul uman, executată la nivel cerebral, asigură 

studentului calea de pătrundere în esența procesului de creație 

artistică, oferindu-i posibilitatea de a evolua de la gând la acțiune, 
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imaginându-și obiectul, căutând căi/metode de a-i da un contur 

material, pentru a-l putea percepe vizual  [1].   

În arta plastică percepția vizuală este indisolubil legată de 

formele gândirii, care înseamnă a sesiza, a înțelege și a pricepe. Prin 

toate fibrele nervilor informația se transmite la creier, unde se 

analizează, se diferențiază și se compară cu adecvatele ei [percepției-

n.a.] depozitate deja în memorie, care ajută la analiza scenelor 

existente și la crearea noilor reprezentări [3, p. 27-28]. Zloteanu 

Cristina, Sintion Flavia menționează: „Omul trăiește într-o lume 

diversă de obiecte și fenomene, care există în spațiu și se desfășoară 

în timp. Pentru a stabili relații informaționale cu ele și a se adapta lor, 

el dispune de capacitați perceptive, cu mult mai complexe decât ale 

animalelor. Percepția este o funcție de adaptare a informațiilor despre 

evenimentele din mediul exterior sau interior pe calea mecanismelor 

senzoriale. Percepția nu este un simplu efect al acțiunii stimulului, ci 

un rezultat al implicării active a subiectului.” [7, p. 2]. Un alt 

cercetător din domeniu, N. Schulz, afirmă: „În scopul cunoașterii 

lucrurilor, precum natura, arta, viața socială, cunoașterea științifică 

sau credința religioasă, nu este suficientă o simplă percepție 

superficială, ci o „atitudine de o profunzime intențională” [8].   

În istoriografia cercetării problemelor de percepție vizuală, 

percepțiile au fost clasificate în mai multe categorii complexe, la 

bază fiind un anumit element, care pornește  de  la  complexitatea  

procesului  perceptiv. 

După analizator, percepțiile au fost împărțite în: percepții 

gustative; percepții auditive; percepții vizuale; percepții tactile. 

Astfel, distingem: 

 percepție vizuală – contemplarea unui tablou; 

 percepție auditivă – audierea unei melodii, a unei povestiri; 
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 percepție tactilă – cunoașterea unui obiect după pipăit, în 

funcție de obiectul implicat” [6].  

În funcție de forma existenței materiei, percepția se împarte în: 

percepția timpului; percepția spațiului, percepția mișcării [7, p. 2].  

a) Percepția  spațiului: în  procesul  perceperii  spațiului,  

distingem  percepția  mărimii, formei și a distanței dintre obiecte, 

poziția unor obiecte față de alte obiecte, care oferă repere necesare 

pentru formarea abilităților de orientare, evaluare, alegere de 

comportamente adecvate condițiilor. 

b) Percepția  timpului  este  „reflectarea  duratei  și a succesiunii  

fenomenelor sau evenimentelor”, intervalele temporale fiind 

determinate  de  procesele  ritmice  ce  au  loc în organismul uman. 

Percepția duratei timpului depinde de conținutul activității omului. 

Timpul, plin de ocupații interesante, semnificative, trece repede. 

Dacă  însă evenimentele sunt neinteresante, puțin importante, timpul 

se scurge încet. 

Perceperea timpului depinde de un șir de factori; omul, la rândul 

său, folosește trei sisteme de referință: 

 sistemul fizico-cosmic, care oferă cunoașterea reperelor 

naturale – zi, noapte, poziție a aștrilor, anotimpuri etc.; 

 sistemul  biologic, ce  depinde  de  succesiunea  funcțiilor  

organismului,  îi permite omului „să aprecieze ora mesei, 

timpul somnului, al trezirii etc.; 

 sistemul sociocultural, constituit pe parcursul activității  

umane, care oferă repere cronologice – divizarea  

timpului în secunde, minute, ore, luni, ani etc.” [6]. 

c) Percepția mișcării este reflectarea direcției și a vitezei 

existenței spațiale a obiectelor, ce dă posibilitate oamenilor să se 

orienteze în schimbările relative ale raporturilor și poziției reciproce 

a obiectelor mediului înconjurător. Cunoștințele despre deplasarea 
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obiectelor omul le capătă percepând nemijlocit mișcarea. La 

percepția mișcării contribuie conceperea schimbărilor din mediul 

înconjurător  pe  baza experienței individuale și a cunoștințelor de 

care dispune personalitatea. 

În funcție de gradul de orientare spre scopul activității 

individului, percepția poate fi:  

 percepție premeditată;  

 percepție nepremeditată;  

 percepție voluntară;  

 percepție involuntară. 

Percepția nepremeditată poate fi „atât particulară obiectelor, 

cât și necorespunzătoare lor, intereselor personalității; nu există un 

scop pus din timp și lipsește din ea activismul volitiv. În percepția 

premeditată, omul își pune un scop, depune anumite eforturi volitive 

pentru o mai bună exercitare a atenției apărute și alege voluntar 

obiectele percepției” [2]. 

În concluzie, putem menționa că în baza experienței de viață, 

dar și a cunoștințelor, în procesul percepției, omul unește elementele 

separate într-o imagine integrală. Pentru dezvoltarea percepției 

vizuale la studenți – viitori artiști plastici, este necesară formarea 

unei baze teoretice, pentru ca aceste cunoștințe să poată fi aplicate în 

practică.  
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Abstract 

This article deals with the problem of input in EFL from the 

perspective of developing learners’ sociolinguistic competence. 
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Teacher’s talk, its role, efficiency and diversity is analyzed alongside 

some strategies that would contribute to improving this dimension of 

communicative competence in a foreign language setting. 

Key words: input, teacher talk, language variation, register, 

sociolinguistic competence, interaction, native speaker, non-native 

speaker, contents.  

 

Adnotare 

 Articolul abordează problema calității inputului (volumul de 

informație langajieră la care este expus un subiect) din perspectiva 

dezvoltării competenței sociolingvistice la limba străină. Se 

analizează rolul, eficiența și diversitatea discursului didactic, 

precum și diverse modalități de ameliorare a acestei dimensiuni a 

competenței de comunicare. 

Cuvinte-cheie: input, discurs didactic, varietate lingvistică, 

registru, competență sociolingvistică, interacțiune, vorbitor nativ, 

vorbitor non-nativ, conținut. 

Dezvoltarea dimensiunii sociolingvistice a competenței de 

comunicare într-o LS reprezintă un tărâm ce pune diverse probleme 

atât profesorilor, cercetătorilor în domeniu, cât și celor care o 

studiază, deoarece implică nu doar acumularea de cunoștințe 

lingvistice relevante în anumite situații de comunicare, ci și 

stăpânirea normelor socioculturale care determină cursul și progresul 

unei interacțiuni verbale. Și, deoarece normele socioculturale sunt 

adesea prea subtile pentru a fi sesizate, înțelese prin prisma 

diferențelor dintre limba-țintă (LȚ) și limba maternă (LM), 

interiorizate și aplicate adecvat în comunicarea cu vorbitorii nativi 

(VN) sau în lingua franca, este esențial ca această dimensiune a 

competenței de comunicare să nu fie marginalizată sau tratată 

superficial, ci să beneficieze de intervenție pedagogică de calitate,  în 
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baza unui input riguros selectat și aplicat cu discernământ, pentru a 

se evita fosilizarea transferului sociopragmatic negativ din LM și 

eșecul în comunicare. Printre factorii primari care intervin în 

dezvoltarea CS, se includ mediul în care are loc instruirea, nivelul 

motivației, calitatea inputului, dar și a outputului etc. Cadrul 

instituționalizat se caracterizează printr-o penurie de oportunități 

pentru interacțiuni verbale autentice, care, în consecință, au un 

impact negativ asupra dezvoltării CS. Astfel, profesorilor le revine 

responsabilitatea de a identifica și a oferi studenților suficient input, 

care să reflecte limba așa cum este, nu așa cum ar trebui să fie, 

conform gramaticii prescriptiviste. 

În acest articol, vom aborda problema calității inputului din 

perspectiva dezvoltării competenței sociolingvistice la limba engleză 

ca limbă străină, care va fi oarecum redimensionat din cauză că 

reprezintă un concept mult prea amplu, imposibil de abordat în 

ansamblu într-o lucrare de așa gen. Vom aborda, în special, rolul 

cadrului didactic și al discursului didactic în formarea competenței 

sociolingvistice (CS) la limba străină (LS). 

 Prin input avem în vedere volumul de material langajier 

prezentat printr-o gamă de mijloace, surse, materiale, tehnici și 

strategii didactice, precum și discursul didactic, prin intermediul 

cărora se urmărește dezvoltarea competenței de comunicare a celor 

ce studiază o limbă străină.  

Referindu-ne la predarea limbii engleze în spațiul autohton, 

este esențial de a sublinia faptul că limba dată este una străină, iar 

calitatea și diversitatea inputului este crucială din câteva 

considerente-cheie: 

- cei care studiază limba dată dispun de prea puține posibilități 

de a testa valabilitatea și validitatea celor predate în clasă în situații 

autentice de comunicare cu vorbitori nativi; 
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- limba străină este adesea percepută ca o disciplină de studiu 

obișnuită, ce nu necesită abordare și consolidare continuă în afara 

orelor; 

- cadrul formal furnizează în principal contexte educaționale cu 

un grad sporit de limbaj oficial, limbajul neoficial fiind ignorat sau 

chiar exclus. 

Astfel, cel mai mare volum ai inputului provine, în majoritatea 

covârșitoare a cazurilor, din discursul didactic (Teacher Talk), iar, 

din perspectiva dezvoltării competenței sociolingvistice, acesta este 

insuficient din multiple motive. Discursul didactic în contextul 

predării limbii engleze ca LS constituie cea mai însemnată parte a 

inputului (aproximativ 60%), așa cum arată Chaudron [2, p. 52] și 

este puțin favorabil pentru dezvoltarea CS la studenți, deoarece nu 

oferă prea multe oportunități pentru interacțiunile verbale dintre 

aceștia. O altă critică adusă se referă la nivelul redus al politeții în 

discursul didactic: prin autoritatea poziției sale, profesorul își permite 

utilizarea de formule directe, precum imperativul, pentru a cere ceva 

studenților. Astfel de structuri nu sunt binevenite și nici prea des 

utilizate de către vorbitorii nativi (VN). Pentru a redresa starea de 

lucruri, profesorii înșiși trebuie să conștientizeze deficiențele produse 

de discursul lor dominant și să creeze cât mai multe contexte care să 

favorizeze interacțiunile verbale dintre studenți. Lyster și Rebuffot 

(2002), examinează interacțiunea dintre profesor și studenți și modul 

în care aceasta poate influența dezvoltarea competenței 

sociolingvistice și concluzionează că profesorul,  doar prin discursul 

său, de regulă neutru sau oficial, fără selectarea și furnizarea de 

materiale didactice variate, preferabil autentice, nu poate reprezenta 

unica sursă credibilă de input în vederea dezvoltării acestei 

competențe. Cadrul clasei fiind un cadru de comunicare oficială, 

profesorii sunt justificați în adoptarea acestui registru sociolingvistic, 
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însă studenții sunt expuși la insuficiente oportunități de a explora 

varietățile sociolingvistice specifice limbii-țintă. 

Dezvoltarea CS în contextul studierii LE ca LS, așa cum am 

arătat deja, depinde în mare măsură de profesori, aceștia fiind, în 

marea majoritate a cazurilor, vorbitori nonnativi (VNN) ai limbii 

predate. Acestora le lipsește ceea ce se numește intuiție 

sociopragmatică [14, p. 72]. Sistemul de învțământ superior implicat 

în pregătirea profesorilor de limbă străină oferă posibilități limitate, 

sau chiar deloc, ca aceștia să dezvolte competența dată, respectiv are 

loc perpetuarea fenomenului: profesorii nu stăpânesc eficient aceste 

aspecte ale CC, în consecință, evită să le predea elevilor. Unii 

teoreticieni au venit cu propunerea îndrăzneață și utopică de a angaja 

doar VN în calitate de profesori de LS. Această viziune este criticată 

de către Widdowson [14] și Medgyes (1992), care afirmă că 

profesorii NN la fel prezintă un șir de avantaje, care uneori primează 

asupra celor atribuite VN. Însă, limitându-ne la dezvoltarea CS, 

putem afirma totuși că profesorii VN ai LȚ au prioritate, în primul 

rând datorită faptului că ei sesizează imediat erorile în această 

privință și le corectează prin intemediul diferitor strategii, ceea ce nu 

se întâmplă mereu în cazul profesorilor NN.   

Deci, în primul rând, este nevoie de o pregătire riguroasă și 

calitativă a cadrelor didactice. În al doilea rând, e nevoie de o 

revizuire a conținuturilor educaționale, care, fiind în cea mai mare 

parte elaborate de VN, nu oferă o imagine explicită a subtilităților 

sociopragmatice, cauza fiind, așa cum remarcă Kasper (2003), că 

aceștia mizează prea mult pe intuiția lor în calitate de utilizatori 

nativi ai limbii.  

 Materialele didactice selectate cu mare grijă pentru 

dezvoltarea CS trebuie exploatate în așa fel, încât activitatea de 

descoperire și învățare să fie centrată pe studenți, iar rolul 
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profesorului să se rezume la oferirea de asistență, în cazul în care 

aceasta este solicitată.   

Kathleen Bardovi-Harlig et al. (1991) face o analiza a 20 de 

manuale de limbă engleză ca L2 și constată că acestea prezintă 

deficiențe semnificative în ceea ce privește conținutul didactic 

orientat spre dezvoltarea CS, prezentând componentele 

sociopragmatice și cele pragmalingvistice într-o manieră artficială, 

care contrastează enorm cu ceea ce, de fapt, folosesc VN. 

Constatarea conduce spre concluzia că profesorii trebuie să facă 

alegeri judicioase ale conținuturilor didactice din perspectiva CS, iar 

acestea trebuie să acopere o arie vastă a varietăților lingvistice 

utilizate de VN, în funcție de contextul comunicării. 

Când ne referim la CS, în mod implicit ne referim la toate 

varietățile lingvistice specifice unei limbi și, atunci când pregătim 

studenții doar pentru a putea interacționa cu o anumită categorie 

socială, este echivalent cu a nu îi pregăti decât insuficient. Este 

semnificativ ca cei care studiază o LS să dezvolte abilități de a se 

mișca între diferite registre ale limbii și să poată recepta și construi 

mesaje într-o gamă amplă de contexte de comunicare. 

Aspectele limbii vorbite, diversitatea de forme locale și 

dialectale ar trebui să fie abordate, cu remarca că ar fi imposibil de a 

asimila imensitatea de forme și particularități specifice unei limbi, 

îndeosebi, a limbii vorbite.  Ideal ar fi să se urmeze sfatul dat de 

marele sociolingvist Robert Lado, care afima: Predați limba așa cum 

este, nu cum ar trebui să fie!, evidențiind necesitatea de a ne 

îndepărta uneori de norma prescriptivă, care nu este mereu reflectată 

de limba vie, așa cum este aceasta utilizată de purtătorii ei, și anume 

de vorbitorii nativi culți. Nu trebuie să se cadă însă în extrema opusă 

și să se ofere orice gen de conținuturi doar pentru că sunt reflecția  

utilizării limbii de către VN. Este esențial ca studenții să beneficieze 

de input din această perspectivă, pentru a fi familiarizați cu existența 
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diferitor varietăți, fie de ordin lexical, gramatical, fonetic, fie 

paraverbal. Conștientizăm că nu se va reuși să se dezvolte 

competențe solide la nivel de producere, însă la nivel de receptare se 

pot obține rezultate palpabile, dacă se furnizează input calitativ în 

mod consecvent și se atrage atenția studenților asupra aspectelor 

sociolingvistice specifice unei sau altei comunități lingvistice. Spre 

exemplu, audierea de materiale audio ce reflectă comunicarea 

naturală, fără a fi prelucrate din perspectivă educațională, cu 

regularitate, contribuie în mod excepțional la antrenarea urechii 

studenților și la identificarea apartenenței interlocutorilor la o 

anumită zonă geografică: British English, American English, Scottish 

English, Australian English etc. În plus, acest gen de input autentic îi 

sensibilizează și față de anumite modele de comportament lingvistic 

sau paralingvistic, în cazul textelor audio-video, care permit nu doar 

receptarea mesajului verbal transmis, ci și examinarea 

comportamentului verbal al interlocutorilor în timpul interacțiunilor, 

precum gesturile, expresiile faciale, intensitatea vocii, intonația etc., 

în ansamblu cu mesajul verbal transmis.  

La fel de important este ca studenții să observe și să analizeze 

strategiile la care recurg VN în timpul interacțiunilor verbale: 

schimbarea rolurilor interlocutorilor, modificarea identității 

comunicaționale în raport cu interlocutorul, succesiunea luării de 

cuvânt, atragerea și manifestarea atenției, evidențierea unor secțiuni 

din actul de comunicare etc.  Alina Pamfil (2008) sugerează că aceste 

competențe suficient dezvoltate în limba maternă, în primul rând, 

contribuie la eficientizarea învățării unei LS și reprezintă substratul 

pe care se vor construi cunoștințele despre cea de-a doua sau a treia 

limbă. Dar, așa cum constată Valdman, chiar și orientarea 

comunicativă în didactica LS a vizat preponderent acele forme și 

aspecte ale limbii care prezintă cele mai puține varietăți [12, p. 57]. 

Iar ambiția de a dezvolta competențe de comunicare asemenea VN 
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este una reducționistă și irealizabilă [Auger și Valdman, apud 12, p. 

59], deoarece limba engleză este caracterizată de un număr amplu de 

varietăți lingvistice. Însăși noțiunea de VN rămâne una controversată 

și ambiguă. Profesorii preferă astfel să nu abordeze varietățile 

lingvistice, axându-se strict pe norma literară, cea recomandată de 

Școala Lingvistică de la Praga, și prezentând doar materiale didactice 

elaborate în conformitate cu aceasta. Pe lângă avantajele pe care le 

prezintă o astfel de atitudine, este important să subliniem 

dezavantajele ei majore: studenții vor putea înțelege texte aparținând 

unui stil elevat, însă vor avea dificultăți majore atunci când vor 

confrunta un text autentic, în special cele care reflectă limba vorbită. 

Norma pedagogică, numită astfel de către Valdman (1989) face 

referire la un amalgam de varietăți lingvistice la care recurge 

profesorul, fără a respecta obsesiv norma-standard, astfel încât 

elementele mai puțin favorizate ale limbii, precum cele stigmatizate 

din punct de vedere social, să fie vizate într-o oarecare măsură.  

Milroy (1982) [apud 12] indică faptul că există o legitate 

socială care dictează selectarea unei sau altei norme lingvistice: cu 

cât este mai apropiată relația dintre interlocutori, cu atât mai multe 

subnorme sunt observate în interacțiunile lor verbale. Pentru ca 

studenții să fie familiarizați cu aceste subnorme, multinorma este 

recomandată pentru profesori, care trebuie să ofere acestora o 

diversitate de contexte și situații de comunicare, care să reflecte 

multitudinea de variante ce aparțin unei limbi. O atitudine laissez-

faire din partea profesorului conduce inevitabil la deficiențe în 

dezvoltarea CS și a celei de comunicare în ansamblu.  

În manualele-standard se reflectă în mod tradițional 

diferențele de ordin lexical dintre British English și American 

English, însă prea puțină atenție este acordată diferitor jargoane și 

varietăți stilistico-lingvistice din cadrul uneia sau alteia. Spre 

exemplu, așa aspecte ca limbajul tinerilor, în comparație cu cel al 
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vârstnicilor sau diferențele de limbaj generate de apartenența la o 

clasă socială în raport cu alta etc., nu sunt abordate deloc.            

  Howard M. subliniază că pentru dezvoltarea eficientă a 

competenței sociolingvistice, este nevoie de contact cu registrul 

neoficial al limbii, ceea ce cadrul formal nu oferă [4, p. 381]. Prin 

contact cu VN sau prin aflarea în comunitatea în care se vorbește LȚ, 

subiecții beneficiază de suficient input în registrul neoficial.  Pe de 

altă parte, profesorul, care este privit drept un model al corectitudinii 

lingvistice și comportamentale, nu își permite să integreze în 

limbajul său didactic elemente lingvistice care i-ar afecta imaginea 

dată. Pe lângă aspectele enumerate, se pot menționa și incongruențele 

dintre inputul oferit de discursul didactic, care, de cele mai multe ori, 

aparține unui registru lingvistic elevat, oficial sau hiperoficial, și ceea 

ce primesc studenții din alte surse, precum filmele sau muzica, în 

care predomină registrul informal. Respectiv, nu se remarcă o 

continuitate și o întrețesere între ceea ce se oferă în clasă și ceea ce 

oferă alte surse, care ar conduce la o sesizare și o consolidare mai 

eficientă a conținutului sociolingvistic. Pe lângă acestea, prin 

autoritatea statutului său, profesorul își poate totuși permite 

alternarea între un registru oficial și unul familiar, însă interzice 

studenților să facă același lucru. De exemplu,  profesorul își poate 

permite utilizarea verbelor la imperativ pentru a solicita ceva, însă nu 

va accepta aceleași structuri în adresarea față de el, indicând un 

registru oficial 

Ținând cont de opinia că în cadrul studierii unei LS, VN nu 

trebuie să servească drept un etalon, un model care trebuie urmat 

întru totul, însă este totuși important să sensibilizăm studenții față de 

particularitățile lingvistice, nonlingvistice și paralingvistice specifice 

acestora și care vor facilita decodarea sensului unui mesaj în raport 

cu parametrii socioculturali. Astfel, recunoașterea, în primul rând, a 

acestor trăsături distinctive îl va scuti pe cel ce învață o LS de 
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interpretări eronate  și reacții neadecvate în interacțiunile lui verbale 

cu VN. La nivel de producere, acolo unde se testează adevărata 

învățare, profesorul trebuie să propună scenarii cât mai variate, în 

care studenții să participe în interacțiuni simulate cu persoane 

aparținând unei clase sociale superioare, de exemplu, abordând 

diverse subiecte, care îi vor antrena în producerea de acte de limbaj 

variate: exprimarea refuzului, acordului, dezacordului, recunoștinței, 

complimentelor, regretului etc.  

 În pofida studiilor și cercetărilor de dată recentă, care 

recomandă o schimbare de atitudine față de dezvotarea CS, rămâne o 

certitudine că aceasta este încă marginalizată. Faptul este confirmat 

și de CECRL, care arată că conceptul este insuficient  delimitat, ceea 

ce, în consecință, conduce la neglijarea sa în procesul de predare-

învățare a unei limbi străine. În cadrul instituționalizat, profesorii 

atrag prea puțină atenție competenței sociolingvistice, în primul rând 

argumentând prin faptul că absolvenții de liceu urmează să susțină 

examenul de maturitate în scris, unde această competență nu este 

evaluată.  

Seturile de exerciții lexico-gramaticale decontextualizate 

antrenează dezvoltarea competenței lingvistice și se orientează mult 

prea puțin spre componenta sociopragmatică. Deși se afirmă că un 

caracter multifațetat al acestei competențe o face greu abordabilă în 

clasă, fără a avea posibilitatea de imersiune în cultura, viața socială a 

vorbitorilor nativi, totuși asemenea demersuri nu sunt imposibile. 

Dimpotrivă, sunt o necesitate iminentă: aceasta cere noi viziuni 

asupra modului în care se percepe dezvoltarea competenței de 

comunicare într-o limbă straină.  
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PRINCIPIILE FUNDAMENTALE DE CREARE A 

DESIGNULUI  SUBORDONATE COMPOZIȚIEI 

Ludmila MALARCIUC, doctorandă  

 

Abstract 

 Watching analysis of  the "structure" of the shapes and the 

sense of relationship among elements of an artistic composition, we 

can conclude that the main question remained unanswered - what is 

an ideal composition and how to determine its aesthetic qualities? 

Composition theory remains a set of means, methods, techniques that 

were discovered empirically in the process of architectural and 

decorative practice, and therefore may help the designer to create 

expressive forms. It proposes some compositional means - tools, that 
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the designer can use on his opinion. These are - the proportion of 

objects, the nature of  plasticity, organization of rhythm and color, 

ratio, static and dynamic, symmetry, contrast, hue and many other 

categories, which in combination give the result of an infinite number 

of variants and solutions. 

 Key words: proportioning, nature of  plasticity, color and 

rhythmic organization, ratio, balance, directing attention, static, 

dynamic, symmetry, contrast, hue, organization of shapes. 

 

 O compoziție reușită nu va permite efectuarea anumitor 

schimbări, prin adăugarea sau extragerea unor elemente, deoarece 

aceasta va afecta grav caracterul și integritatea sa. Toate elementele 

dintr-o compoziție nu pot exista de la sine – ele se află într-o anumită 

interacțiune și se subordonează unei idei unice. Pentru ca o compoziție 

să aibă aspect armonios și natural, fără a se descompune în 

componente individuale, se recomandă de a respecta principiile de 

bază ale designului.  

 Apare întrebarea: este oare posibil de a însuși principiile 

designului? Evoluția omului rațional, cu timpul, a stabilit anumite 

abilități în perceperea noastră: astfel, fiecare dintre noi, intuitiv, simte 

dacă o compoziție este armonioasă sau nu.  

 Principiile descrise mai jos pot fi de ajutor în construcția unei 

compoziții, detectarea lor în lucrări străine și capacitatea de a descrie 

lucrarea proprie în baza lor. Este important să menționăm faptul că 

este mai ușor de a vorbi despre aceste principii și a le observa atunci 

când există o „încălcare”; atunci când aceste principii sunt respectate –

totul și așa arată bine și armonios.  

 Balansul este echilibrul dintre elementele unei compoziții care 

interacționează sau se opun. O astfel de compoziție nu provoacă 

senzația că o parte a ei domină asupra celorlalte. Balansul poate fi 

atins cu ajutorul amplasării corecte a elementelor, a dimensiunilor și 
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culorilor. El poate fi simetric, asimetric, radial (când obiectele sunt 

aranjate în cerc în jurul unui punct imaginar). 

 Contrastul reprezintă interacțiunea elementelor opuse dintr-o 

compoziție, ca dimensiunea, culoarea, textura ș.a. Exemple de 

contrast: mare-mic, neted-reliefat, gros-subțire, negru-alb. 

 Dominanța și subordonarea – presupune evidențierea așa-

numitului centru de interes, pe care se concentrează atenția 

privitorului. Obiectele trebuie să fie aranjate într-o anumită ierarhie, 

după importanța și subordonarea lor. Dacă toate elementele vor avea o 

importanță identică, atenția privitorului se va risipi. 

 Direcționarea atenției – într-un anumit sens, înseamnă 

dirijarea mișcării privirii spectatorului, pentru a-i atrage atenția la 

anumite elemente importante.   

 Proporția – raportul unei părți față de obiectul întreg sau 

raportul dintre mai multe elemente. Aici putem să ne amintim regula 

„secțiunii de aur”.   

 Raportarea (scara) este dimensiunea reală vizibilă a obiectului, 

privit în raport cu alte obiecte, elemente, detalii. 

 Ritmul – presupune repetarea elementelor de design pentru un 

anumit efect, ca, de exemplu, direcționarea privirii sau privirea 

neîntreruptă. Ritmul ocupă un loc fundamental în compozițiile de artă 

sau arhitectură. Acesta reprezintă ordonarea și reglarea succesiunii de 

sunete, bazate pe un sistem de intervale de timp, care sugerează 

mișcarea sau dinamismul lor. Ritmurile și structurile ritmice în design 

sunt codificate, astfel că „sunetele" sunt redate de componente opuse, 

formate de goluri și plinuri, create de ferestre, structuri, ornamente, 

volume sau spații. 

 În interior, în cazul locuințelor, ritmul redă mai mult dinamica 

detaliilor, a decorațiunilor, a luminilor artificiale sau a corpurilor de 

iluminat (în general, a obiectelor relativ mărunte), prin perceperea lor 

ca secvențe sau succesiuni, simultan sau în perspectivă profundă. La 
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clădiri, ritmul este redat de succesiuni de ferestre, coloane, pilaștri 

etc., alegerea unui sistem de ritmare depinzând de mărimea clădirilor 

respective. 

 Unitatea – combinarea elementelor diferite într-o structură 

integrală, supusă unei concepții unice. O compoziție este unitară, dacă 

nu se poate adăuga sau scoate nimic din întreg, fără a-i afecta 

compoziția. 

Proprietățile și calitățile compoziției 

 Integritatea compoziției: integritatea formei reflectă logica și 

esența legăturii unei rezolvări constructive a obiectului cu 

materializarea sa compozițională. Elementele constructive trebuie să 

fie îmbinate nu doar tehnic, cu ajutorul buloanelor sau prin sudare, dar 

și compozițional, reprezentând orice structură ca un tot întreg. 

Aspectul deplin al obiectului redă caracterul lui general și, cu cât sunt 

mai complicate elementele separate și îmbinările între ele, cu atât este 

mai complexă organizarea formei sau a spațiului.  

 Nu există nimic mai armonios decât natura. De aceea și 

înțelegerea armoniei vine din natură, unde o mulțime de imagini 

vizuale se supun regulilor simetriei și secțiunii de aur.   

 Echilibrul compozițional: este o stare a formei, în care toate 

elementele sunt cumpănite între ele, el depinde de repartizarea 

maselor principale într-o compoziție față de centrul imaginar al ei. 

Există diferite interpretări ale noțiunii de centru compozițional, dar, în 

majoritatea cazurilor, ea este lămurită ca fiind locul unde sunt 

concentrate legăturile principale dintre toate elementele prezente. De 

regulă, centrul compozițional și este centrul semantic al compoziției și 

este legat de caracterul general al organizării spațiului, de proporții, de 

localizarea axelor de simetrie, de plasticitatea formei, de relațiile 

cromatice etc.  

 Echilibrul compozițional poate fi atins mai ușor în proiectarea 

formelor simetrice, deoarece axa de simetrie deja creează efectul de 
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reflexie-oglindă și asigură egalitatea vizuală a celor două părți, deși 

uneori nu o garantează.  

 O condiție obligatorie în artă este respectarea legilor de 

echilibru compozițional. Tehnica dă posibilitatea de a fixa elementele 

și oferă siguranța fizică, realizată cu ajutorul buloanelor sau prin 

sudare, însă echilibrul fizic și cel compozițional nu înseamnă una și 

aceeași. Designerul trebuie să proiecteze forma în așa fel, ca ea să fie 

stabilă și vizual.  

 Dinamica: forma dinamică este considerată una direcționată. 

Această trăsătură în compoziție este legată de proporție și de relațiile 

dimensionale. În cazul egalității mărimilor, compoziția capătă un 

caracter static, iar prin contrastul lor se creează dinamica, care va 

îndrepta atenția în direcția mărimii mai mari. O condiție a dinamicii 

este forma activă și direcționată unilateral. De exemplu, cubul redă o 

senzație de stabilitate, adică statică, iar paralelipipedul vertical deja 

conferă un aspect dinamic.  

 În unele cazuri, aspectul dinamic al obiectelor este condiționat 

de destinația lor funcțională și este determinat de anumiți factori: 

mijloacele de transport au forma dinamică deoarece așa cere legea 

aerodinamicii pentru deplasarea lor cu viteză. Nu este rațional de a 

proiecta obiecte cu forma dinamică, dacă funcția lor nu prevede 

mișcare. O manifestare a iraționalității în folosirea dinamicii 

compoziționale persista în proiectarea mobilierului anilor ’60 – în 

designul unor articole erau prea deformate unele elemente, ca 

oglinzile, suprafețele meselor sau pereții dulapurilor. Acest procedeu 

era folosit pentru exprimarea realizării tehnice a secolului, însă 

rezultatul era doar o formă nefuncțională și netehnologică.    

 Statica – expresia stării de liniște, de stabilitate a formei în 

toată structura și baza ei geometrică. Statice sunt, evident, figurile în 

care axa de simetrie este principala organizatoare a formei. Pentru 

mobilier sunt caracteristice forme statice, deși se pot conține elemente 



167 
 

asimetrice, care oferă obiectelor sau interiorului un caracter dinamic 

deosebit, viu, în special în încăperile destinate activităților dinamice. 

 Schema compoziției statice este compusă din linii și forme 

dispuse pe orizontală și verticală, bazată pe simetrie și echilibru, pe 

figuri geometrice stabile (triunghi cu vârful în sus, pătrat, dreptunghi, 

trapez). Direcționarea este dată atât de construcția liniilor, de poziția 

formelor, cât și de expresia cromatică. Ea poate fi atât închisă, cât si 

deschisă. Staticul sugerează repausul, lipsa mișcării, echilibrul. La 

studiul liniei ca element de limbaj plastic, s-a constatat ce semnificații 

poate dobândi, în funcție de calitatea ei, de modul de trasare sau de 

gruparea cu alte linii. Liniile verticale și orizontale sunt linii pasive, 

care sugerează calm, liniște, repaus, odihnă, stabilitate. Există 

echilibru între plin și gol, între linii și forme. Compoziția statică 

transmite o stare de armonie care lasă impresia de statornicie, 

consecvență și seninătate. 

 Caracterul unic este determinat de combinarea trăsăturilor 

individuale, care deosebesc articolele asemănătoare după aspect și, 

uneori, după principiul structurii. Caracterul formei nu este tot aceeași 

ca stilul său. Mai multe forme pot avea caracter diferit, dar să aparțină 

aceluiași stil. De exemplu, un interior reprezintă un ansamblu de 

obiecte, care, preferabil, aparțin unui anumit stil; nu este rezonabil 

însă de a crea formele tuturor obiectelor cu caracter foarte expresiv,  

deoarece va fi greu de atins o integritate a spațiului. Caracterul formei 

depinde, în așa caz, de un șir de condiții și este legat de compoziția 

principală. De aceea este foarte importantă detectarea caracterului 

obiectului la etapele inițiale de proiectare.  

Simetria este mijlocul de manifestare evidentă în compoziție. Ca 

un mijloc compozițional, simetria este folosită demult și era înțeleasă 

diferit în diferite epoci – uneori ca un canon strict, alteori ca o 

interpretare liberă a artistului. În natura reală nu există simetrie 

absolută.  
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 Există, de fapt, două sensuri în care poate fi explicată noțiunea 

de simetrie: un sens limitat, geometric şi un alt sens mai larg, aşa cum 

a fost privit în antichitatea greacă.  

În sens geometric, simetria se mai defineşte ca fiind echidistanța 

punctelor unei figuri plane sau volumetrice față de unul sau mai multe 

axe de simetrie. Având însă în vedere varietatea figurilor geometrice, 

unele mai compacte, iar altele mai puțin adunate, este normal că, în 

mod corespunzător, şi simetriile pot fi, la fel, absolute sau relative. 

După definiția dată simetriei, toate figurile geometrice regulate – fie 

plane, fie poliedre sunt simetrice. Pătratul, pentagonul, hexagonul sunt 

figuri geometrice regulate, dar şi exemple de simetrii plane absolute, 

ele respectând regula de repetare exactă şi echidistantă a tuturor 

punctelor față de o axă sau a mai multor axe de simetrie. 

 
Fig. 1 forme simetrice 

 Simetria absolută este simetria elementelor față de un punct 

sau așa-numită simetrie radială, fie figura plană, fie volumetrică. 

Noțiunea de simetrie absolută poate fi folosită numai în cazul 

poligoanelor drepte, deoarece organizarea lor interioară este aproape 

de cea circulară. Deci astfel de figuri sunt triunghiul echilateral, 

pătratul, pentagonul, hexagonul etc. și alte forme cu simetrie până la 

cerc. În cazul volumelor, se răspândește aceeași lege, astfel, se 

încadrează în această categorie tetraedrul, cubul, octaedrul și tot așa 

până la figura sferică.    

  Simetria echilibrată este determinată de o amplasare simetrică 

a elementelor asimetrice. Într-un oarecare sens, apare problema 

echilibrului, însă deja nu atât de serioasă. În vederea organizării 
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spațiale apar simetrii statice, închise și simetrii dinamice. Toate 

acestea presupun ideea echilibrului, în caz contrar ar fi un haos. 

Devine evidentă necesitatea studierii acelor condiții, care impun 

organizarea formelor în stare de echilibru.   

 Disimetria este o amplasare nesimetrică a elementelor 

principale într-un tot întreg, în care elementele secundare stau 

simetric. De aici rezultă că disimetria reprezintă o structură dinamică 

cu elemente statice. Nu trebuie de confundat disimetria cu simetria 

echilibrată, care este o structură statică cu elemente dinamice. 

Echilibrul pe care îl căutăm (balansul volumelor) poate fi obținut cu 

ajutorul configurației geometrice, culorii, texturii și energiei relative a 

elementelor – din care reiese „tensiunea”. Într-un anumit sens, 

disimetria este o încălcare parțială a simetriei. 

 Asimetria. Aplicarea asimetriei într-o compoziție inițial 

simetrică se întâlnește deseori în proiectarea obiectelor de mobilier și 

a interioarelor, de aceea pentru un designer este important să cunoască 

specificul subordonării în compoziție, care acționează în cazurile 

încălcării simetriei. Asimetria, ca o trăsătură a organizării 

compoziționale, se deosebește esențial de simetrie. În rezolvarea 

compoziției asimetrice se aplică o mulțime de legi, deoarece figurile 

separate sunt lipsite de elementul de legătură – axa de simetrie, de 

aceea lucrul asupra unei astfel de compoziții este mai complicat decât 

într-o compoziție simetrică. Este necesară o deosebită percepere 

intuitivă a echilibrului, care, în acest caz, joacă un rol special. Acest 

balans poate fi obținut datorită opoziției volumelor, formelor, culorilor 

și umbrelor.   

 Organizarea formelor în orice compoziție are importanță 

majoră. Combinând forme simetrice și asimetrice, se poate crea o 

infinitate de variante. Nu există legi tabu care ar determina strict o 

variantă sau alta, însă trebuie să se țină cont de anumite reguli 

esențiale. Trecerea de la partea organizată simetric la partea care are o 
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rezolvare asimetrică trebuie să fie însoțită de căutarea unor categorii 

de forme, care vor permite combinarea lor într-un tot întreg.  

 Echilibrul volumelor, care contribuie la libertatea 

compozițională, este condiția principală în organizarea formală. După 

cum spunea artistul teoretic Paul Klee, „Linia înseamnă mijloc, tonul– 

greutate, iar culoarea – calitate”.   

    
 

    
Fig. 2. Rezolvări de interioare 

Urmărind analiza „structurii” formelor și sensul relației dintre 

elementele unei compoziții artistice, putem trage concluzia că 

principala întrebare a rămas totuși fără răspuns – ce este o compoziție 

ideală și cum se pot determina calitățile ei estetice? Teoria compoziției 

rămâne aceeași: un set de mijloace, metode, tehnici care au fost 

descoperite pe cale empirică, în procesul durabil al practicii 

arhitecturale și decorative. Acestea pot să fie un ajutor designerului în 

crearea formelor expresive. Teoria propune anumite mijloace 

compoziționale – instrumente, pe care proiectantul le poate folosi 
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după părerea sa. Acestea sunt: proporționarea obiectelor, caracterul 

plasticii generale, organizarea ritmică și cromatică, raportarea, statica 

și dinamica, simetria, contrastul, nuanța și multe alte categorii, care, în 

rezultatul combinării, dau o infinitate de variante și rezolvări.  

 

Bibliografie 

1.  Ailincăi C. Introducere în gramatica limbajului vizual. Cluj-

Napoca: Dacia, 1982. 

2. Popescu M. Dicționar de artă. Forme, tehnici, stiluri artistice. 

București: Meridiane, 1995.   

3. Голубева О. Л. Основы композиции. Москва: Издательский 

дом „Искусство”, 2004. 

4. Устин В. Б. Композиция в  дизайне. Москва: Издатель 

Астрель, 2005. 
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Майя ВАСИЛЬКОВА, doctorandǎ 

 

Abstract 

This article contains the information about cognition as one 

of the main aspects of human’s life. Cognition is the subject of study 

of such sciences as Cognitive Psychology, History of Science, 

Sociology of Knowledge. Learning activity is a special form of 

cognition. Cognitive processes and cognitive activity take place in 

any human’s activity and provide its efficiency. Many modern 
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scientists paid their attention to cognitive strategies and their role in 

the second language acquisition. 

Key words: cognition, cognitive processes, cognitive activity, 

cognitive strategies, efficiency, second language acquisition. 

 

Adnotare 

Acest articol conține informații despre cunoaştere, aceasta 

fiind unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții. Cunoaşterea 

este studiatǎ de mai multe discipline, precum: psihologia cognitivǎ, 

istoria științei, sociologia cunoaşterii. Activitatea Cognitivǎ este o 

formǎ specialǎ a cunoaşterii. Procesele cognitive şi activitatea 

cognitivǎ au loc în orice domeniu de activitate umană şi asigură 

eficacitatea acesteia. Mulți oameni de ştiințǎ au acordat atenție 

strategiilor cognitive şi rolului lor ȋn studierea limbilor strǎine. 

Cuvinte-cheie: cunoaştere, procese cognitive, activitate 

cognitivǎ, strategii cognitive, eficacitate, studierea limbilor strǎine. 

 

Познание – весьма объемное по своему содержанию, 

многозначное понятие. Наиболее часто под ним понимается 

процесс получения и постоянного обновления знаний, 

необходимых человеку в его жизнедеятельности. 

Познание – это совокупность процессов, процедур и 

методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях 

объективного мира. 

Познание является основным 

предметом гносеологии (теории познания). Устанавливая 

сущность познания, его формы и принципы, теория познания 

стремится ответить на вопрос, как возникает знание и как оно 

соотносится с действительностью. 

Познание изучается как философией, так и рядом других 

специальных наук и научных дисциплин, исследующих тот же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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предмет. Среди них когнитивная психология, научная 

методология, история науки, науковедение, социология знания 

и т. д. Однако большинство этих наук изучают познание, 

рассматривая только его отдельные аспекты. В целом познание 

остаётся особым предметом изучения именно философии [6]. 

Познание – это, прежде всего, умственная деятельность, 

результатом которой является осведомленность о материальном 

мире, однако познание может порождать и фантазии, далекие от 

реальности. 

Познание – специфическая, уникальная деятельность 

человека, направленная на создание идеальной модели 

окружающей среды. В ней человек выступает как активное 

начало, субъект деятельности по освоению реальности. Его 

чувственная и логическая активность направлена 

на объект, выступающий в познавательном взаимодействии как 

более пассивное начало. 

С точки зрения современной теории познания, идеальные 

модели, создаваемые субъектом в ходе познавательной 

деятельности, никогда не бывают тождественны, идентичны 

своему объекту. 

Познание, таким образом, определяется в философии как 

порождаемый разнообразными человеческими потребностями 

процесс постижения доступных субъекту отношений между ним 

и объектом, результатом которого является та или иная 

информация о реальности. 

В психологии – это термин, обозначающий человеческую 

способность думать, вспоминать и предвидеть. Здесь 

подчеркивается родовой характер этого термина, поскольку он 

используется для обозначения всех процессов, связанных с 

приобретением знаний. Понятия «познание» и «знание» всегда 

соседствуют друг с другом, поскольку последним обозначаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofskoe-poznanie.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/predmet-filosofii.html
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цель и результат всего процесса познания. Современная 

психология особо подчеркивает активный, творческий характер 

познавательного процесса, его несводимость только к 

отражению объективного мира. 

Познание является активной творческой деятельностью и 

не существует вне деятельности познающего по производству 

некоторой новой реальности, в том числе и репрезентирующей 

знание. Эта искусственная реальность, воплощающая 

результаты познавательной деятельности, выступает в виде 

орудий труда, приборов и инструментов, а также в виде разного 

рода текстов и человеческой речи. Невозможно понять познание 

(начиная с его простейших форм, таких, как восприятие) вне 

учета его включенности в деятельность и в коммуникацию. 

Особая форма познания – учебная деятельность. 

Усвоение накопленного человечеством богатства знаний 

оказывается возможным в том случае, когда оно осуществляется 

по законам познания, как открытие нового, до этого 

неизвестного, как творческая деятельность, сталкивающаяся с 

проблемами и решающая их, как деятельность диалогическая (в 

данном случае диалог между учителем и учеником). 

Познание изучается рядом научных дисциплин. Эталоны 

и нормы познания, их соответствие познаваемой реальности, 

достоверность и недостоверность познания, взаимоотношение 

познания и иных форм отношения человека к миру (религии, 

морали, искусства) изучаются в специальном разделе 

философии – теории познания. Механизмы познавательной 

деятельности отдельного человека исследуются в психологии 

познания. Социальный и культурный контекст познавательной 

деятельности – предмет социологии познания и культурологии. 

Историческое развитие науки как специфической формы 

познания изучается историей науки. Специфические проблемы 
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логической организации научного знания анализируются в 

логике и методологии науки. 

Познавательные процессы – это психические процессы, 

обеспечивающие получение, хранение и воспроизведение 

информации, знаний из окружающей среды. Все психические 

процессы, так или иначе, обеспечивают получение информации, 

однако к чисто познавательным относится четыре 

процесса: восприятие, память, мышление, воображение.  

Познавательные процессы входят как составная часть в 

любую человеческую деятельность и обеспечивают ее 

эффективность. Познавательные процессы позволяют человеку 

заранее намечать цели и содержание предстоящей деятельности, 

проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и 

поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять 

ими по мере выполнения. 

Познавательная деятельность – это единство 

чувственного восприятия, теоретического мышления и 

практической деятельности. 

Познавательная деятельность осуществляется 

посредством гностических действий, которые делятся на два 

класса: внешние и внутренние. Внешние гностические действия 

направлены на познание предметов и явлений, которые 

непосредственно действуют на органы чувств. Эти действия 

осуществляются в процессе взаимодействия органов чувств с 

внешними объектами. Внешние гностические действия, 

совершаемые органами чувств, могут быть поисковыми, 

установочными, фиксирующими и прослеживающими. 

Поисковые действия направлены на обнаружения объекта 

познания, установочные – на выделение его среди других 

объектов, фиксирующие – на обнаружение наиболее 

характерных его свойств и качеств, прослеживающие – на 

http://azps.ru/handbook/v/vosp228.html
http://azps.ru/articles/proc/indexpa.html
http://azps.ru/handbook/m/mshl141.html
http://azps.ru/handbook/v/voob154.html
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получение информации о тех изменениях, которые происходят в 

объекте. Продуктом этих действий являются сенсорные 

познавательные процессы – ощущения и восприятия, которые 

отражают состояние внешней и внутренней среды и отдельные 

объекты. 

В условиях перехода к реализации Болонских 

соглашений изменяются требования к процессу обучения 

иностранным языкам. Перед преподавателями иностранных 

языков стоит задача не только снабжать обучающихся знаниями 

и формировать речевые умения. Одним из важнейших 

признаков продуктивного обучения становится овладение 

способами образовательной деятельности, т. е. умение 

самостоятельно осваивать иностранный язык и иноязычную 

культуру. В этой ситуации особенно актуальна проблема 

формирования и развития у студентов способов усвоения 

знаний и выработки навыков, повышающих их автономность. 

Развитие автономии учащегося зависит от сформированности 

у него учебно-познавательных стратегий. 

Понятие «учебно-познавательные стратегии» и их 

классификация широко представлены в психологической 

и дидактической литературе. Понятию «учебно-познавательная 

стратегия» посвящено множество работ следующих авторов: 

Дж. Брунера, Дж. Рубина, М. Н. Вятютнева, А. А. Залевской, 

Р. П. Мильруда. В них предпринимается попытка определить 

место и роль познавательных стратегий в процессе изучения 

иностранных языков. 

Дж. Рубин под стратегиями подразумевает «приемы 

и способы, которые учащийся может использовать для 

приобретения знаний» [10]. 
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По мнению А. А. Залевской, стратегии – это  

«закономерности в принятии решений в ходе познавательной 

деятельности человека» [1]. 

И. Колесникова и О. Долгина рассматривают учебные 

стратегии как «действия и операции, используемые учащимися 

с целью оптимизации процессов получения и хранения 

информации, извлечения ее из памяти, а также процессов 

пользования накопленной информацией». Когнитивная 

психология отождествляет понятие «стратегия» со стилем 

деятельности [2]. 

По мнению А. А. Плигина, «конкретный набор 

и последовательность действий и операций определяют 

познавательную стратегию, а системный комплекс стратегий – 

конкретную способность» [5]. 

При выборе тех или иных методов обучения необходимо, 

прежде всего, стремится к продуктивному результату. При этом, 

от учащегося требуется не только понять, запомнить и 

воспроизвести полученные знания, но и уметь ими оперировать, 

применять их в практической деятельности, развивать, ведь 

степень продуктивности обучения во многом зависит от уровня 

активности учебно-познавательной деятельности учащегося. 

Если необходимо не только понять и запомнить, но и 

практически овладеть знаниями, то естественно, что 

познавательная деятельность учащегося не может не сводится 

только к слушанию, восприятию и фиксации учебного 

материала. Вновь полученные знания он пробует тут же 

мысленно применить, прикладывая к собственной практике и 

формируя, таким образом, новый образ профессиональной 

деятельности. И чем активнее протекает этот мыслительный и 

практический учебно-познавательный процесс, тем 

продуктивнее его результат. У учащегося начинают более 
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устойчиво формироваться новые убеждения и, конечно же, 

пополняется профессиональный багаж учащегося. Вот почему 

активизация учебно-познавательной деятельности в учебном 

процессе имеет столь важное значение. 

Связь теории познания с педагогикой совершенно 

очевидна. Нет никакого открытия в том, что педагогика всех 

ступеней и уровней (дошкольная, школьная и высшей школы) в 

качестве своего узлового момента включает познавательный 

механизм. В сознании каждого из нас образование и познание 

слились в неделимое целое и, по сути дела, представляют собой 

одно и то же. Надо отдать должное, что ряд проблем, возникших 

на стыке педагогики, психологии и теории познания, уже давно 

обратили на себя внимание, как: особенности формирования 

понятий, специфика обобщения и абстрагирующей деятельности 

на разных этапах школьного обучения или роль практической 

деятельности в образовательном процессе. Но при этом целый 

ряд фундаментальных проблем образования, напрямую 

выходящих к гносеологии, сегодня не в поле зрения. Скажем, 

если признать рационалистически ориентированную теорию 

познания, то все педагогические усилия должны быть 

сконцентрированы на формирование интеллекта, способности к 

логическому мышлению.  

Если же познание – это одновременно и процесс 

понимания (а герменевтический подход в гносеологии 

склоняется именно к этому), то процесс обучения в каждой его 

составляющей, включая школьный урок, должен представать 

как диалог, в котором решающую роль играет аргумент, а не 

авторитет. В свою очередь, теория познания будет оставаться 

абстрактной философской дисциплиной до тех пор, пока не 

сможет органично включить в себя колоссальный опыт 
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познавательной деятельности в такой сфере жизнедеятельности, 

как образование. 
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CONŢINUTURILE EDUCAŢIEI 

 

Ionuț Constantin  MANOLE, doctorand 

(România) 

Abstract 

The contents of education represents the sizes or sides of the 

educational activity (by default and the training) which, according to 

some fundamental values concentrated at the level of finalities 

(objectives) provide training and complex development of the 

personality (of the educated one) morally, intellectually, 

technologically, aesthetically and physically. 

The general contents of education are the sizes or sides of the 

educa'ional activities (by default and the training) which according 

to some fundamental values concentrated at the level of finalities 

(objectives) provide training and complex personality development 

(of the educated one) in morally, intellectually, technologically, 

aesthetically and physically plan. 

 Key words: Finality, the contents of education, new 

educations, methodology, principle, evolution. 

 

Adnotare 

Conţinuturile generale ale educaţiei reprezintă dimensiunile 

sau laturile activităţii de educaţie (în mod implicit şi ale celei de 
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instruire) care, conform unor valori fundamentale concentrate la 

nivelul unor finalităţi (obiective) asigură formarea şi dezvoltarea 

complexă a personalităţii celui educat (educatului) în plan moral, 

intelectual, tehnologic, estetic. 

 Cuvinte-cheie: Finalitate, conţinuturile educaţiei,  noile 

educații, metodologie, principiu, evoluție.  

 

În literatura de specialitate, conţinuturile generale ale 

educației sunt prezentate şi analizate şi ca „dimensiuni" sau „laturi" 

ale educaţiei  (Todoran, 1982; Nicola, 1996, Salade, 1998), sau chiar 

ca „forme ale educaţiei" (Marin, 1996). 

Conceptul de conţinut general al educaţiei defineşte valorile 

pedagogice fundamentale aflate la baza „laturilor" sau a  

„dimensiunilor" educaţiei. Există, astfel, o corelaţie evidentă între 

conţinuturile generale ale educaţiei şi valorile pedagogice 

fundamentale: educaţia morală – binele moral; educaţia intelectuală – 

adevărul ştiinţei; educaţia tehnologică – adevărul/ utilitatea ştiinţei 

aplicate; educaţia estetică – frumosul din artă, natură, societate; 

educaţia psihofizică – sănătatea psihofizică (Cristea, 2000). 

Acest cadru dimensional stabil, dezvoltat în funcţie de 

valorile pedagogice fundamentale evocate, vizează următoarele 

conţinuturi generale ale educaţiei, prezente, în mod obiectiv, la 

nivelul oricărei activităţii de educaţie/ instruire: a) educaţia morală; 

b) educaţia intelectuală; c) educaţia tehnologică (aplicativă); d) 

educaţia estetică; e) educaţia fizică, f) educaţia religioasă. 

Analiza conţinuturilor generale ale educaţiei poate fi realizată 

din diferite perspective, cea mai întâlnită fiind cea descriptivă. Aşa se 

explică faptul că, în literatura noastră de specialitate, sunt acordate 

spaţii largi pentru analiza în detaliu a celor şapte conţinuturi (în 

special a educaţiei intelectuale şi morale). 
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„Noile educații" sunt definite în programele UNESCO, 

adoptate în ultimele decenii „ca răspunsuri ale sistemelor 

educaționale la imperativele lumii contemporane" de natura politică, 

economică, ecologică, demografică, sanitară etc. 

Conținuturile specifice, propuse din aceasta perspectivă, sunt 

integrabile la toate nivelurile, dimensiunile și formele educației. Ele 

sunt prezentate în termenii unor obiective pedagogice prioritare care 

vizează: educația relativă la mediu, educația pentru buna înțelegere și 

pace, educația pentru participare și democratie, educația în materie 

de populație, educația pentru o nouă ordine internațională, educația 

pentru comunicare și pentru mass-media, educația pentru schimbare 

și dezvoltare, educația nutrițională, educația casnică modernă 

(Vaideanu, 1988). 

Noile educații sunt adaptabile la nivelul fiecărei dimensiuni a 

educației, în funcție de particularitățile acestora dar și de „ciclurile 

vieții" și de condițiile sociale specifice fiecărui sistem educațional. 

De exemplu, educația ecologică sau educația relativă la mediu, care 

poate fi integrată la nivelul educației morale (în învățământul 

general), la cel al educației intelectuale (în învățământul liceal), al 

educației tehnologice (în invățământul profesional), ridică probleme 

specifice în anumite zone sau țări ale lumii, respectiv în cadrul 

diferitelor sisteme sociale și educaționale. 

Metodologia valorificării noilor educații vizează toate 

dimensiunile (intelectuală, morală, tehnologică, estetică, fizică) și 

formele (formală, nonformală, informală) educației. Procesul 

declanșat stimulează trecerea de la demersurile specifice la abordarile 

globale, interdisciplinare, care permit aprofundarea unor probleme 

sociale care cer soluții concrete: pacea, democrația, justiția socială, 

dezvoltarea, mediul, alimentația, sănătatea, protejarea copiilor și a 

tinerilor, promovarea învățământului și a cercetării științifice... 
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Implementarea noilor educații presupune elaborarea și aplicarea unor 

strategii pedagogice și sociale speciale. Ele vizează: 

- patrunderea noilor educații în programele școlare și 

universitare sub forma unor recomandări sau module de studiu 

independente, difuzate și prin sistemele de comunicare moderne: 

televiziune, radio, rețele de calculatoare etc; 

- implicarea noilor educații în programele educaționale ca 

alternative proiectate în diferite formule pedagogice: module de 

instruire complementară (formală-nonformală), ghiduri, indrumări 

metodologice, lucrări fundamentale centrate pe problemele mari ale 

lumii contemporane (dezvoltarea economică, tehnologia societății 

informatizate, educația permanentă, democratizarea școlii, reforma 

educației etc.); 

- regândirea sistemelor de selectare și de organizare a 

informației în cadrul unui curriculum care, fie „introduce module 

specifice" pentru noile educații, integrate ca discipline distincte în 

planul de învățământ (educația ecologică, educația pentru o nouă 

ordine economică internațională etc.), fie introduce conținuturile 

specifice unei noi educații în sfera mai multor discipline, printr-o 

„abordare infuzională" (Văideanu, 1988). 

Aceste strategii pot dezvolta și o altă tendință tipică 

proiectelor transdisciplinare: abordarea unei probleme sau chiar a 

unei discipline de învățământ cu contribuția unor cunoștinte 

metodologice provenite din direcția tuturor conținuturilor integrate 

generic în formula „noile educații”. 

Evoluția noilor educații raspunde provocărilor „emergente, 

grave și de anvergură planetară” înregistrate mai ales după genericul 

problematicii lumii contemporane (Văideanu, 1988). 

Noile educații reprezintă, într-un fel, o continuare a 

curentului pedagogic afirmat la începutul secolului al XX-lea, sub 

numele de „Educația nouă”. Aceasta era centrată îndeosebi pe 
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înnoirea raportului metodologic dintre educator și educat. 

Noile educații sunt centrate, mai ales, asupra unor obiective și mesaje 

noi, care determină conținuturile și strategiile educației în condițiile 

lumii contemporane. 

Noile educații evoluează în funcție de procesarea realizată la 

nivelul obiectivelor propuse care dau și denumirea fiecărei structuri 

de conținut ce poate fi proiectat ca modul sau disciplină de studiu, 

concepute strategic în plan disciplinar, dar mai ales în plan 

interdisciplinar și transdisciplinar. 

Educația ecologică sau educația relativă la mediu vizează 

formarea și cultivarea capacităților de rezolvare a problemelor 

declanșate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale și 

postindustriale la scară socială, care au înregistrat numeroase efecte 

negative la nivelul naturii și al existenței umane. 

Educația pentru schimbare și dezvoltare vizează formarea și 

cultivarea capacităților de adaptare rapidă și responsabilă a 

personalității umane la condițiile inovațiilor și ale reformelor sociale 

înregistrate în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, în perspectiva 

secolului al XXI-lea.  

Educația pentru tehnologie și progres vizează formarea și 

cultivarea aptitudinilor generale și speciale și a atitudinilor afective, 

motivaționale și caracteriale, deschise în direcția aplicării sociale a 

cuceririlor științifice în condiții economice, politice și culturale 

specifice modelului societății postindustriale de tip informațional. 

Educația față de mass-media vizează formarea și cultivarea 

capacității de valorificare culturală a informației (furnizată de presă, 

radio, televiziune etc.), în condiții de diversificare și de 

individualizare care solicită o evaluare pedagogică responsabilă la 

scara valorilor sociale. 

Educația demografică sau educația în materie de populație 

vizează cultivarea responsabilității civice a personalității și a  
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comunităților umane în raport cu problemele specifice populației, 

exprimate la nivelul unor fenomene: creștere, scădere; densitate, 

migrație; structură profesională, vârstă, sex, condiții de dezvoltare 

naturale, sociale (economice, politice, culturale, religioase etc.) – 

privite în context global, regional, național, teritorial, zonal, local. 

Educația pentru pace și cooperare vizează formarea și 

cultivarea aptitudinilor și a atitudinilor civice de abordare a 

problemelor sociale prin dialog și participare efectivă la rezolvarea 

pedagogică a contradicțiilor obiective și subiective care apar în 

condiții de (micro)grup sau în contextul comunității sociale 

(profesionale, economice, politice, culturale, religioase etc.), la nivel 

național, teritorial, zonal, local. 

Educatia pentru democrație vizează formarea și cultivarea 

capacităților de înțelegere și de aplicare a democrației la nivelul 

principiilor sale valorice de conducere socială eficientă. 

Educația sanitară modernă vizează formarea și cultivarea 

capacităților specifice de proiectare și de organizare rațională a vieții 

în condițiile rezolvării unor probleme specifice educației pentru 

petrecerea timpului liber, educației casnice moderne, educației 

nutriționale etc. 

Evoluția noilor educații marchează și procesul de valorificare 

metodologică a acestora la nivelul celor cinci dimensiuni ale 

activității de formare – dezvoltare a personalității. Putem vorbi astfel 

de un demers intelectual al noilor educații; de un demers moral; un 

demers tehnologic; un demers estetic; un demers fizic – sanitar și 

sportiv – al noilor educații. 

Raporturile metodologice deschise între dimensiunile 

educației și noile educații angajează urmatoarele patru demersuri 

pedagogice instituționalizate, deja, la nivelul sistemelor moderne de 

învățământ. 
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a) Demersul „infuzional” angajează noile educații în aria unor 

discipline școlare diferite, dar și a unor dimensiuni ale educației 

diferite. De exemplu, problemele educației ecologice sunt abordate 

simultan la biologie, chimie, fizică, geografie, dar și la nivelul 

educației intelectuale-morale-tehnologice-estetice-fizice (sanitare). 

Acest tip de demers ridică două probleme metodologice de maximă 

importanță pedagogică și socială: necesitatea de a integra informația 

adusă de la nivelul educației ecologice în structura programei 

școlare, eliminând practica juxtapunerii acesteia doar ca o anexă, la 

sfârșitul unui capitol sau manual; necesitatea de a realiza efectiv o 

sinteză curriculară între cele două tipuri și circuite informaționale. 

b) Demersul modular/disciplinar angajează noile educații în 

cadrul unor discipline de studiu integrate la nivelul unor trepte 

școlare, dar și la nivelul unor dimensiuni ale educației. De exemplu, 

educația ecologică este abordată ca modul în cadrul biologiei, în 

învățământul liceal, cu obiective specifice dimensiunii educației 

intelectuale. 

Acest tip de demers ridică problema corelatiei existente între 

diferitele module introduse în cadrul unor discipline de învățământ. 

De asemenea, ridică problema riscului unilateralizării obiectivelor 

specifice în cadrul aceleiași dimensiuni a educației.  

c) Demersul disciplinar anagajează noile educații în cadrul 

unei discipline școlare distincte. De exemplu, educația ecologică 

apare ca disciplină de învățământ, integrată în planul de învățământ, 

proiectat la nivelul sistemului școlar respectiv, cu obiective 

pedagogice instituționalizate la nivelul programei școlare, care 

procesează adecvat resursele generale și specifice ale tuturor 

dimensiunilor educației. 

Acest tip de demers a consacrat deja în planurile de 

învățământ noi discipline școlare: educația ecologica, educația civică, 
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educația pentru drepturile omului, educația sanitară, educația 

demografică și, mai ales, educația tehnologică. 

Problema metodologică pe care o ridică demersul disciplinar 

ține de statutul special al disciplinelor școlare promovate pe această 

cale. Ele nu au baza academică specifică științelor particulare, care 

dau și titulatura majorității disciplinelor școlare. Proiectarea lor 

presupune, astfel, în mod obiectiv, depășirea tendințelor 

monodisciplinare în favoarea strategiilor pluridisciplinare centrate 

simultan pe conținuturile științifice preluate informativ, dar și pe 

efectele sociale, aplicative, prelucrate formativ, în sens intelectual, 

moral, tehnologic, estetic, fizic. 

d) Demersul transdisciplinar angajează noile educații la nivelul 

unor sinteze științifice, propuse trimestrial sau anual de echipe de 

profesori. De exemplu, problemele globale și speciale ale educației 

ecologice sunt abordate de o echipă formată din profesori de 

filosofie, sociologie, economie, biologie, chimie, fizică etc., în cadrul 

unor lecții de sinteză, seminarii, conferinte tematice, dezbateri 

ideologice, concursuri școlare etc. 

Acest tip de demers, „probabil, cel mai interesant, mai 

promițător, dar și mai greu de pus în aplicare” (Văideanu, 1988), 

răspunde unor teme incluse în conținutul noilor educații, care reflectă 

tensiunea ideologică și psihosocială a problemelor lumii 

contemporane: democrația; dezvoltarea economică; apărarea 

mediului natural, valorificarea timpului liber, relațiile dintre sexe, 

rolul religiei, raportul dintre național și internațional în viața politică, 

raportul dintre național și universal în creațiile culturale; cultura 

societății postindustriale de tip informatizat.  

Dificultățile metodologice inerente acestui demers angajează 

sensibilitatea și responsabilitatea socială a educatorilor: capacitatea 

lor de abordare globală (intelectuala – morală – tehnologică – 

estetică – fizică) a activității de formare – dezvoltare a personalității: 
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atitudinea lor de deschidere față de problemele instruirii permanente: 

voința lor de autoperfecționare profesională continuă.  
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ROLUL SINTAGMELOR TERMINOLOGICE ÎN 

FORMAREA LIMBAJULUI PROFESIONAL 
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Abstract 

  The language embodies any display of  population identity. 

We are the language speakers, bearers within original thinking, 

enreaching the professional and terminological competences with 

idiomatic phrases so that the language aquires irresistible attraction. 

Furthermore, every human has a personalised relationship, peculiar 

to the language he/she speaks. Throughout communication, the 

speaker either voluntary or involuntary draws on idiomatic 

expressions in order to impress the listener, centered on expressivity 

enhancement, so that through personal sustained effort, tenacity and 

persistence to become a major challenge for the audience presenting 

issues by means of an attractive perspective. 

  The statement of Mihai Zamfir confirms the following truth, 

the one in which the spoken language usually awkwardly sounds, 

poor pronunciation, vocabulary dryness, consequently, the majority 

of tomorrow speakers would express themselves randomly, at the 

lowest limit of communication. A world lacking idioms, 

indispensable in the formation of professional language, where the 

didactic meditation would hardly find itself, it would be hard to 

imagine such a world – incomplete by definition.   
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Adnotare 

 Limba e semnul de identitate al unui popor. Noi, vorbitorii 

limbii, purtătorii expresiei gândului, îmbogăţim lexicul terminologic 

şi cel profesional cu sintagme terminologice, cu expresii frazeologice 

aşa încât limbajul să devină cât mai bogat. De altfel, fiecare om are 

o relaţie proprie, personalizată cu limba pe care o vorbeşte. În 

comunicare, vorbitorul apelează voluntar sau involuntar la 

expresiile idiomatice pentru a impresiona receptorul, centrându-se 

pe sporirea expresivităţii, astfel încât, prin propriul exemplu de efort 

susţinut, de tenacitate şi perseverenţă, să devină un punct de 

referinţă pentru auditoriu, prezentând lucrurile dintr-o perspectivă 

atractivă. Afirmaţia lui Mihai Zamfir confirmă un adevăr: modul 

bolovănos în care sună de multe ori limba vorbită, lipsa de dicţie, 

articularea defectuoasă a cuvintelor, sărăcia vocabularului; în 

consecinţă, cei mai mulţi vorbitori de mâine se vor exprima pe 

apucate, la limita de jos a comunicării [7, p. 279]. O lume în care n-

ar exista expresiile idiomatice, indispensabile în formarea limbajului 

profesional, în care nu s-ar regăsi meditaţia didactică, asemenea 

lume e greu de imaginat: ea ar fi incompletă prin definiţie.     

 

 ,,Adevărata bogăţie a unei limbi consistă totdeauna în 

locuţiuni, în acele tiparuri neschimbate, care se formează în curs de 

mii de ani şi dau fiecărei limbi o fizionomie proprie.”  

Mihai Eminescu 

 

 Limba e semnul de identitate al unui popor. Vorba spune 

„Cine-ţi ia întâi doar limba, celelalte-ţi ia apoi”. Poporul român 

dintotdeauna s-a străduit să-și îmbogăţească necontenit limba. 

Bogăția unei limbi se constituie din arsenalul ei lexicologic şi 

lingvistic. 
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 Noi, vorbitorii limbii, purtătorii expresiei gândului, 

îmbogăţim lexicul terminologic şi cel profesional cu sintagme 

terminologice, cu expresii frazeologice aşa încât limbajul să devină 

cât mai bogat. Impactul e că exprimarea devine mai clară, mai 

precisă, mai bogată, doar limbajul special se formează, se 

completează cu noi termeni lingvistici. Majoritatea expresiilor au 

apărut din bogata imaginaţie a vorbitorilor, care au căutat 

întotdeauna să se exprime cât mai sugestiv, mai viu şi colorat. De 

pildă, un pacient indolent va fi catalogat drept om lipsit de gărgăuni, 

în timp ce despre altul care trece prin perioadele dure ale bolii 

păstrându-şi tenacitatea, calmul şi buna dispoziţie, se va spune că se 

face luntre şi punte în lupta sa împotriva maladiei. 

 Ce colorit ar da sintagma terminologică? Putem deduce 

definitia din DEX:  „sintagma este o unitate sintactică stabilă formată 

din mai multe cuvinte sau dintr-o locuţiune, constituie o parte a unei 

propoziţii sau a unei fraze [1, p. 773]. Contrapunem această definiție 

a sintagmei cu cea din dicționarul Robert Micropoche: „Le sintagme 

en lynguistique c’est un groupe de mots formant une unité à 

l’intérieur de la phrase. Syntagme nominal, syntagme verbal 

correspondant souvent au sujet et au prédicat d’une phrase” [4, 

p.1239]. 

  Ojegov S. I. în „Словарь русского языка” susține: 

„Словосочетание – в грамматике сочетание двух или нескольких 

слов (в составе предложения), объединённых грамматически и 

по смыслу” [8, p. 720]. 

 Revenim la scopul didactic al utilizării sintagmelor care 

contribuie la formarea limbajului profesional medical. Prin exemple 

convingătoare, medicul poate grăbi tratamentul pacientului. Cei doi,  

medicul şi pacientul, muncesc cot la cot pentru a birui maladia.  

Dacă nu-i cap, vai de picioare, poate afirma medicul unui pacient 

care e obez, acuzând dureri infernale de picioare de i se face verde 
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înaintea ochilor [2, p.104], din cauza dezechilibrului alimentar. 

Ochii sperie, iar mâinile sporesc, aşa se consolează omul când are 

mult de lucru, dar e harnic şi lucrează cu spor. 

 Așadar, expresiile sunt îmbinările stabile de cuvinte ce au o 

încărcătură afectivă. Din punct de vedere formal, frazele au alt 

veşmânt al exprimării, dar esenţa preţioasă e în conţinutul subînţeles 

al mesajului expus de interlocutori. Se vede că îmbinarea de cuvinte 

nu apare de sine stătător, ea cuprinde comunicarea doar prin 

propoziţii, ca o construcţie incidentă, ea este ca o relevanţă în 

varietatea limbajului profesional. 

Бок о бок – очень близко, вплотную;  cot la cot – alături, 

sunt două sintagme terminologice pe care medicul le utilizează în 

munca sa cu pacientul, pentru a-l susţine moral. Cei apropiaţi trebuie 

astfel să ajute omul grav bolnav, şi anume on his/her last legs ar 

afirma englezii. Ne vom referi la o altă expresie idiomatică regăsită 

din abundenţă atât în vocabularul pacienţilor, cât şi în limbajul  

medicilor: Acasă şi pereţii tratează. 

 Ochii văd, inima cere, dar este un regim şi o dietă strictă, 

atenţionează medicul dietolog pacienţii cu diabet zaharat. Adică e 

indispensabil de a respecta strict dieta la o aşa maladie periculoasă. E 

util de a ţine cont că aceste construcţii incidente care se întâlnesc în 

frază pun accentul pe ritmul mesajului şi îmbogăţesc limbajul 

profesional. 

 В конечном итоге, a la fin des fins, până la urmă, aşa 

conchide medicul. Doar pacientul e în drept să vrea sa se trateze ori 

nu, să urmeze sfatul medicului ori nu. După o muncă mare a 

medicului cu pacientul, explicându-i gravitatea şi urmările maladiei, 

pacientul decide dacă e gata să urmeze cursul de tratament. 

 Bogat şi frumos, limbajul profesional se formează dacă ţinem 

cont de contribuţia sintagmelor terminologice la o exprimare  

limpede. 



193 
 

 E mult prea important de a utiliza un lexic profesional în 

munca de fiecare zi a medicului. Dacă în politică e des întâlnită 

sintagma atac la persoană, atunci în medicină e potrivit de a spune 

atac de cord. Atunci când pacientul se simte nici bine, nici rău, 

utilizăm sintagmele aşa şi aşa, так себе, comme ci comme ça, so so. 

 Orice om are nevoie  să mai respire aer curat, atunci medicul 

sfătuie pacientul sa ia aer curat, дышать свежим воздухом, 

prendre l’air. 

Frumos şi destoinic e apreciat medicul cu cap  şi cu mâini de 

aur. Nu în zadar se spune calul bun din grajd se vinde, Хороший 

товар не залёживается, Золотое место пусто не бывает. 

 În concluzie, putem afirma că sintagmele terminologice 

formează limbajul profesional al medicului, îl fac bogat, concis și 

expresiv. 
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NOI ABORDĂRI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE A LIMBII 

FRANCEZE PE BAZĂ DE OBIECTIVE SPECIFICE (FOS) 

Ana MARIN, doctorandă  

 

Abstract 

 This article presents some of the new approaches used in the 

practice of foreign language teaching.  We intend to identify the 

skills needed to be developed in the foreign specialized language, 

according to the linguistic prerogatives of reference and appropriate 

methodology which they apply. 

 Key words: French for Specific Purpose, didactic approach, 

communicative skill, specialized language, modern methods.  

 

Adnotare 

 Autoarea prezintă unele  abordări noi ale predării – învățării 

limbii străine, care marchează didactica lingvisticii în ultima 

perioadă. Sunt identificate competențele necesare a fi dezvoltate în 

limba străină pentru publicul specializat intr-o anumită arie 

profesională, în corespundere cu prerogativele lingvistice de 

referință și cu metodologia corespunzătoare pe care acestea o 

aplică.   

 Cuvinte-cheie: predare pe bază de obiective specifice, 

abordare didactică, competență de comunicare, limbaj de 

specialitate, metode moderne. 
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 Competența de comunicare într-o limbă străină a devenit 

astăzi nu doar normă a învățământului superior, dar și o importantă 

premisă a formării profesionale. Limba străină de specialitate sau, 

conform terminologiei pedagogice, limba străină pe obiective 

specifice (LSOS), iar în cazul nostru este vorba de Franceza pe 

Obiective Specifice (FOS), răspunde cerințelor proprii de învățare ale 

educabilului, fiind axată pe un domeniu particular, bine definit, de 

activitate profesională și are drept scop însușirea limbajului 

corespunzător acestor activități. Termenul français sur objectifs 

spécifiques își are originea în lucrările lingviștilor Hutchinson și 

Waters, English for Specific Purpose, A Learning centred approach 

(Anglia, 1987), care îl definesc ca abordare lingvistică centrată 

nemijlocit pe zonele de interes și pe cerințele de învățare ale 

studenților: ”English for Specific Purpose, then, is an approach to 

language teaching in wich all decisions as to content and method are 

based on the learner’s reason for learning” [1, p.19]. Dicționarul 

didacticii limbii franceze citează că FOS este „născută” din 

necesitatea de a adapta studierea limbilor străine la exigențele și 

necesitățile unui public matur, în scopuri profesionale sau 

universitare: ”Le français à objectifs spécifiques est né du souci 

d’adapter l’enseignement du FLE à des publics adultes souhaitant 

acquérir ou perfectionner des compétences en français pour une 

activité professionnelle ou des études supérieures” [2, p. 180]. 

 Fie că vorbim despre studierea unei limbi străine în scopul 

formării unui nivel de cultură generală, fie ca urmărim formarea 

competențelor comunicativ-lingvistice într-o anumită arie de 

specializare, accentul se pune pe modul în care facem accesibil 

studenților această limbă.  

Drept reacție la conceptul lui Confucius „I do and I understand”,  

metodele clasice, informativ-comunicative, de predare– învățare, 

orientate preponderent pe transmiterea de informații, cedează (dar nu 
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le anulează!) în favoarea metodelor moderne, participative, care 

promovează ideea că elevul înțelege mai bine o activitate cu cât este 

implicat mai mult în această activitate. De aceea teoriile noi ale 

educației plasează elevul în centrul actului educațional 

(l’apprentissage centré sur l’apprennant), împreună cu motivația sa  

de învățare, sporind astfel și interesul lui pentru învățare.  Elevul are 

nevoie de metode raportate la interesele lui de studiu și în 

conformitate cu mediul educațional aflat în continuă schimbare.  

 Astfel, odată cu apariția Cadrului european comun de 

referință pentru limbi, elaborat de Consiliul Europei în 2000 [3], 

perspectiva de învățare a limbilor străine devine una acțională. 

Educabilul devine mai mult actor social, care învață pentru a 

îndeplini mai multe sarcini, cele comunicative menținându-se ca 

primordiale în domenii de activitate, precum cel personal, public, 

profesional, educațional [4, p. 41]. Ideea este susținută și de mulți 

cercetători în domeniu: ”On considère avant tout l’usager et 

l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à 

accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans 

des circonstances et un environnement donné, à l’intérieur d’un 

domaine d’action particulier” [5, p. 36]. 

 În acest context, profesorul are menirea de a aduce 

problemele din viața reală în sala de clasă, a ajuta elevul să descopere 

informația de care are nevoie pentru a soluționa aceste probleme. 

Elevul învață pentru a gândi și gândește pentru a învăța, el este doar 

ghidat, ajutat să interpreteze, să descopere, să analizeze.  

 În cadrul orelor de limba franceză specializată, practicăm 

varia abordări de predare – învățare. 

- Abordarea pe competențe în cadrul FOS (l’approche par 

compétences de formation en FOS). Răspunzând factorilor-cheie care 

o determină și o definesc, politicile educaționale moderne pe plan 

național-european stabilesc noi direcții de formare profesională 
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universitară, finalitățile căreia (competențe – trăsături caracteriale – 

comportamente – reprezentări/viziuni) să-l facă pe educabil 

competitiv în scietatea bazată pe cunoaștere. În acest scop, CE  

recomandă opt competențe-cheie, printre care comunicarea în limba 

maternă; comunicarea într-o limbă străină; a învăța să înveți; 

competențe sociale și civice; conștientizarea și exprimarea culturală 

[6, p. 7-8], aferente și învățării limbilor străne, competența 

comunicativ-lingvistică devenind și mai amplă și mai complexă.  

Dicționarul didactic al limbii franceze definește competența 

ca o abilitate a fiecărui vorbitor al unei limbi străine de a produce, a 

interpreta, a recunoaște semne lingvistice proprii acestei limbi: ”c’est 

la possibilité pour tout locuteur d’une langue donnée, de produire, de 

reconnaître et d’interpréter  une infinité de phrases inédites conforme 

aux règles de cette langue”[7, p.109]. J. P. Cuq însumează noțiunii de 

competență abilitățile de natură lingvistică, comunicativă și 

socioculturală: ”La compétence est un terme qui recouvre trois 

formes de capacité cognitive et comportementale: compétence 

linguistique, communicative et socioculturelle” [8, p. 48]. În 

gramatica lui N. Chomsky, termenul face referință la cunoștințele 

lingvistice înnăscute ale vorbitorului nativ: ”la compétence est la 

connaissance implicite, innée que tout individu possède de sa 

langue” [9, p. 12]. În concepția lui Vl. Pâslaru, competența 

comunicativă constituie achiziții ale elevului, dobândite prin diferite 

tipuri de activități comunicative/lectorale în timpul procesului 

instructiv-educativ: „competențele comunicative/literare/lectorale 

prezintă achiziții ale personalității elevului. Ele sunt desemnate de 

predicatele a ști să faci, a fi în stare să…, a putea să…, a fi capabil 

să…Prezența competențelor dobândite este atestată indirect, prin 

tipuri variate de activități comunicative/literare, orientate asupra unui 

obiect (fenomen comunicativ/literar/lectoral) din conținuturile 

educaționale ” [10, p. 216]. Pentru Hymes, aceeași noțiune presupune 
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capacitatea locutorului de a produce și a interpreta enunțuri bine 

formulate, a adapta discursul său în conformitate cu situația de 

comunicare în care acesta se află și în conformitate cu factorii externi 

ce condiționează această situație de comunicare: norme sociale și 

culturale, natura discursului, participanții la discurs etc.: ”la capacité  

d’un locuteur de produire et interpréter des énoncés de façon 

appropriée, d’adapter son discours à la situation de communication 

en prenant en compte les facteurs externes qui le conditionnent: le 

cadre spatiotemporel, l’identité des participants, leur relation et leurs 

rôles; les actes qu’ils accomplissent, leur adéquation aux normes 

sociales etc.” [11, p. 123-125].  De aici vine și tendința de a realiza 

cursul de limba străină în conformitate cu preocupările comunicative 

prioritare ale studentului. 

- Simularea globală  (La simulation globale en formation FOS) 

este o metodă de urmărire a realității într-un domeniu concret, real și 

transpunerea verbală a acestei realități în sala de curs. Practica dată 

recurge la jocul de rol și la tehnicile creative, la observare, analiză, 

experiment, reflecție, argumentare (a opiniei proprii), dezbateri, 

conversații etc. Metoda este conceptualizată de lucrările unor 

didacticieni, precum Francis Debyser, Jean-Marc Carré, Francis 

Yaiche [12, p. 10]. Pentru realizarea unei simulări globale, F. Yaiche 

evidențiază ca principii fundamentale construirea unui spațiu-temă 

de desfășurare a evenimentelor și construirea personajelor fictive 

care participă la acestea. Spațiul-temă prevede locul pe care 

studioșiii și-l vor imagina pentru desfășurarea evenimentelor, iar 

personajele fictive vor ajuta elevul să intre în diverse roluri pentru a 

crea multiple situații de comunicare. Eficiența metodei este validată 

de coordonarea activităților de învățare, care creează o lume comună 

tuturor educabililor, în care fiecare învață nu doar să vorbească, dar 

și să gândească, să interacționeze, să ia decizii, să lucreze în echipă – 
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valori aferente competenței comunicativ-lingvistice, date de alte 

competențe-cheie recomandate de CE.  

 Tehnologizarea informațională (TI) este o metodă dictată de 

digitalizarea tuturor domeniilor de activitate umană, care determină, 

în modernitate, chiar existența umană, și generează noi abordări ale 

instruirii-educației.  

  La învățarea FOS, TI prezintă următoarele avantaje: sporește 

valoarea interacțiunii profesor-elev, inclusiv trecerea competenţelor 

de la profesor la elev; contribuie semnnificativ la individualizarea 

activității de învățare a educabililor, la instruirea personalizată 

centrată pe elev; axează învățarea limbii străine pe dezvoltarea de 

competenţe specializate; creşte viteza de accesare a informaţiilor etc. 

  Aceste avantaje se realizează prin: 

- activități specifice TI la învățarea FOS: discuții și exerciții on-

line (de scriere, cu mai multe variante), comentarea/ corectarea/ 

interpretarea textelor în format electronic, rebusuri, portofolii 

electronice, traduceri computerizate, ascultare, site-uri de socializare 

și informare [18]; 

- aplicații-suport pentru activitatea didactică, precum 

enciclopediile, dicţionarele multimedia sau diverse tipuri de atlase; 

- platforma e-learning,  care valorifică sisteme de instruire 

bazate pe Web (interconectarea calculatoarelor face posibilă 

învățarea în comun); 

- resurse specifice pentru activitățile de predare-învățare: 

materiale didactice, aplicaţii ce se adresează direct studioșilor, 

ajutându-i să-şi însuşească informaţii sau să dobândească competenţe 

prin demonstraţii, exemple, explicaţii, simulări; cărţi electronice 

(eBook).  

 Abordarea genurială a textelor. Element definitoriu al 

conținuturilor învățării și comunicării în FOS, textul oferă resure de 

natură comunicativă, socioculturală, interculturală, civică etc.  
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Textele sunt selectate în funcție de valoarea lor lexicală, gramaticală 

și stilistică, raportate la obiectivele FOS – principiu întemeiat de 

Bakhtine [13, p. 37], care pornește de la permanenta concordanță a 

genului textului cu practicile sociale de comunicare: ”L’activité 

humaine est marquée par l’utilisation du langage à travers des 

énoncés qui répondent aux besoins de communication dans un 

contexte donné”[14, p. 191]. Studioșii au nevoie de a produce, a 

interpreta, a comenta texte care fac referință, în special, la domeniile 

de interes și de activitate, în care sunt/ vor fi implicați: ”...l’approche 

pourrait être, pour des apprenants de FOS, celle d’enseigner à 

comprendre et à produire les genres les plus courants dans les 

situations de travail auxquelles ils seraient probablement 

exposés”[15, p.125-133].  

  J. M. Swales consideră că genul textului se raportează unui 

grup de locutori care au aceleași obiective de comunicare, deci 

genul/specia textului sunt responsabile de atitudinile și 

comportamentele studioșilor: ”A genre comprises a class of 

communicative events, the members of which share some set of 

communicative purposes. These purposes are recognized by the 

expert members of the parent discourse community, and thereby 

constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the 

schematic structure of the discourse and influences and constrains 

choice of content and style” [16, p. 58].  

  J. J. Richer [17, p. 15-26] afirmă că, înainte de a selecta un 

text pentru o oarecare abordare și interpretare, apelul la lingvistica 

textuală este indispensabil cel puțin din două considerente:  

- pentru a determina conectorii logici și gramaticali care 

asigură conținutul și expresivitatea textului; 

- pentru a determina structura textului care permite  înțelegerea 

lui și crearea, mai apoi, după model, a unui text propriu.  
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  Abordarea fiecărui text este diferită, în funcție de tipul 

textului. Un text informativ va stărui asupra informației exacte pe 

care o oferă; într-un text argumentativ, cititorul va urmări linia de 

argumentație; un text de divertisment va păstra curiozitatea 

cititorului pentru scena finală etc.  

  Elementele formale ale textului – limbajul, aranjarea în 

pagină, tipurile de discurs, secvențele de descriere, narațiune, 

argumentare, structura textului, conectorii logici și gramaticali, 

construcțiile nominale sau verbale, instanțele de comunicare și 

perspectiva de enunțare, recurențele, cuvintele-cheie, incipitul, 

finalul – sunt sisteme de semnalizare și de orientare a lecturii, care 

induc și o anumită structură procesului de învățare a FOS.  

 În concluzie, menționăm că succesul învățării limbii străine 

de către studioși, inclusiv a FOS, sunt principial determinate de:  

- obiectivele urmărite – de valorile concrete ale competenței 

comunicativ-lingvistice în limba străină – de conținut și de formele, 

stabilite a fi formate – dezvoltate studioșilor la o anumită etapă a 

procesului instructiv-educativ; 

- valorile conținuturilor educaționale – lexicale, gramaticale și 

stilistice, generate de structura genurială a textelor abordate; 

- metodologiile selectate/combinate de profesor: acestea trebuie 

să răspundă obiectivelor educaționale, trebuințelor și intereselor 

cognitiv-comunicative ale studenților, specificului conținuturilor 

antrenate în învățare și al activităților de învățare-practicare a 

comunicării într-o limbă străină, într-un context profesional și 

general cultural; metodele interactive, proprii prin definiție învățării 

limbii străine, nu elimină metodele informativ-reproductive, ci le 

asociază obiectivelor informativ-cognitive și culturale; 

- mijloacele de învățare a FOS sunt cele mai variate, dar neapărat 

conjugate specificului obiectului de cunoaștere – limba franceză – și  
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subiecților cunoașterii – studenților, precum și teleologiei și naturii 

conținuturilor abordate. 
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MANAGEMENTUL TIMPULUI ȘI PLANUL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT AL ŞCOLII 

                           

Natalia MELNIC, doctorandă 

 

Abstract 

 Time management is an indispensable condition to ensure the 

quality of learning and requires rational use of institutionalized  time 

and optionally provided in the school's education plan. 

 Key words: time, efficient, management, education plan. 

 

Adnotare 

 Managementul timpului este o condiţie indispensabilă de 

asigurare a calităţii învăţării şi reclamă utilizarea raţională a 

timpului instituţionalizat şi opţional prevăzut în Planul de 

învăţământ al şcolii. 

 Cuvinte-cheie: timp, eficiență, management, plan de 

învățământ. 

 

Modul de analiză şi de administrare a resurselor de timp este 

proba decisivă a raţionalităţii proiectării pedagogice. Or, toate 

nevoile în educaţie sunt dependente de limitele, constrângerile 

timpului. Caracteristicile resurselor temporale se rezuma la 

următoarele [4]: 

 Timpul este, prin excelenţă, o resursă limitată, spre deosebire 

de orice alte resurse: are limitare absolută și independentă de 

procesele care il „utilizează“. 

 Timpul este o resursă cu o dinamică unidirecţională, el se 

consumă ireversibil şi intr-un singur sens, neputînd fi depozitat, 

trecut în conservare sau recuperat. Singurul mod în care timpul 



205 
 

lasă urme sunt semnele, produsele, rezultatele bune sau rele ale 

folosirii lui. 

 Timpul este o resursa cu polivalenţă maxima. Practic, el poate fi 

folosit în orice fel, iar orice activitate este consumatoare de 

timp. Din aceste perspective, timpul apare simultan ca nevoie și 

ca resursă. 

 Timpul este o resursă care se autoconsumă, indifirent în ce mod 

este asimilat ca resursă a activităților umane. Timpul este 

singura resursă care, pe lângă faptul că este limitată la modul 

absolut, consumul ei nu poate fi oprit sau suspendat. Timpul ori 

este folosit raţional şi eficient, ori este irosit definitiv. 

 Timpul este o resursă cu potenţial variabil, valoarea lui de 

întrebuinţare nefiind aceeaşi în diferitele etape ce alcătuiesc 

durata reală a unei activităţi sau programul cronologic al vieții 

indivizilor, grupurilor și societăţilor. 

 Nu în ultimul rând, trebuie să menționăm și faptul că, sub raport 

economic, timpul este cea mai costisitoare resursă, iar această 

proprietate rezultă ca un corolar economico-financiar al tuturor 

caracteristicilor timpului.  

Analiza componenţială a timpului porneşte de la schema 

celor “3 de opt” – opt ore de „slujbă”, opt ore de timp liber şi opt 

ore de  odihnă. Având în vedere că durata săptămânii de muncă e în 

continuă micşorare, dar ținând cont și de specificul muncii în 

decursul săptămânii, se utilizează mai frecvent timpul de muncă 

instituţionalizată ca o caracteristică importantă a societăţii 

contemporane. În învăţământ, pornind de la faptul că învăţarea este 

forma dominantă de activitate – timpul instituţional de învăţare 

cuprinde două categorii de activităţi de învăţare: activităţi în clasă şi 

activităţi individuale, în afara programului şcolar. 
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Pornind de la accepţiunea că managementul timpului 

reprezintă „un proces personal de programare, de anticipare şi de 

reacţie într-o manieră planificată, predictivă, efectivă şi eficientă” 

[P. R. Godin, apud 1], am întreprins un studiu asupra Planului-

cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, propus de 

Ministerul Educaţiei al R. Moldova pentru anul de studii 2016 – 

2017 [5], privind timpul global de învăţare delimitat în timpul 

instituţionalizat şi timpul opţional sau facultativ. 

Or, managementul timpului, se bazează pe trei piloni 

esenţiali: planificarea, organizarea şi controlul timpului. 

Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I-IX [5]
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Analiza denotă o repartizare de timp de învăţare pe niveluri de 

instruire şi arii curriculare adecvat prevederilor politicilor 

educaţionale, ţinând cont de particularităţile de vârstă ale elevilor, de 

opţiunile şi interesele acestora, de experienţele în domeniu.  

 
Figura 1. Distibuţia timpului pe arii curriculare, cl. I-IV (ore%) 

 

 
Figura 2. Distibuţia timpului pe arii curriculare, cl. V-IX (ore%) 

 

 
 Figura 3. Distribuţia timpului pe arii curriculare, cl. X-XII (ore%) 
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 Constatăm că ariile curriculare arte şi tehologii sunt 

marginalizate, şi acest dezechilibru are consecinţele sale asupra 

dezvoltării armonioase a personalităţii elevului în devenire. Or, 

tocmai aceste domenii disciplinare contribuie substanţial la 

dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii – aspecte-cheie în actualitate. Se 

menţine un dezechilibru între formarea de cultură generală şi cea 

profesională, îndeosebi la treapta liceală. 

 Tendinţa de menţinere a numărului optim de ore pe 

săptămână şi dorinţa de acoperire a unor zone mai largi ale 

cunoaşterii pot şi trebuie asigurate printr-o proiectare/abordare nu 

atât intradisciplinară care se mai menţine, cât interdisciplinară, prin 

inroducere în planul de învăţământ a unor discipline integrate, 

precum se procedează în ţările avansate. 

 În aceeaşi ordine de idei se impune o mai mare libertate în 

alegerea personalizată a disciplinelor opţionale, acţiune constrânsă de 

reglementarea numărului maxim de ore la clasă. Astfel, la cele 79 de 

ore săptămânale, prevăzute de Planul de învăţământ propus de ME 

pentru clasele 1-IV, sunt prevăzute sumar 31 de ore opţionale 

(39,2%), dar real pot fi folosite doar până la două ore săptămânal la 

fiecare clasă, numărul maxim de ore la clasă fiind de 18-21 pe 

săptămână. Analogică e situaţia şi la următoarele trepte de instruire 

(Fig. 4, 5, 6). 

 De menţionat însă posibilitatea alegerii orelor opţionale pe 

arii curriculare şi tematica extinsă a disciplinelor opţionale propuse. 

 Nevoia modernizării planului de învăţământ este dictată nu 

doar de perfecţionarea continuă a acestuia, dar şi de îmbogăţirea 

funcţiilor şcolii, regândite pentru a asigura o educaţie relevantă nu 

numai pentru nevoile prezente, ci şi pentru cele viitoare ale 

educabililor. 

 Refundamentarea funcţiilor educaţiei, prevăzută de Codul 

educaţiei, ţine de „triplarea” cadrului de referinţă în funcţie de care 
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judecăm relevanţa și, implicit, calitatea educaţiei: „globalizarea”, 

„localizarea” şi „individualizarea” [3]. 

 
Figura 4. Distibuţia timpului opţional, clasele I-IV (ore%) 

 

 
Figura 5. Distibuţia timpului opţional, clasele V-IX (ore%) 

 

 
Figura 6. Distribuţia timpului opţional, clasele X-XII (ore%) 
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Astfel, se impune tot mai mult redimensionarea tuturor 

funcţiilor şcolii (funcţiile educaţionale, funcţiile socioumane, 

funcţiile politice, funcţiile culturale, funcţiile tehnice şi economice) 

la toate nivelurile sociale: individual, instituţional, comunitar, 

societal, internaţional. Or, absolventul acesteia trebuie să facă faţă 

situaţiilor în toate cazurile de existenţă la nivelurile menţionate, 

bucurându-se de libertatea alegerii şi de drepturile acordate în 

determinarea propriului proiect de viaţă.  
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ACTUL COMUNICATIV – ELEMENT ESENŢIAL ÎN 

AMPLIFICAREA RELAŢIEI PROFESOR – STUDENT 

Ninela BIVOL, doctorandă  

Abstract 

 Professor’s verbal communication quality is most important 

for correct and clear educational message transmission. The teacher 

must be able to inspire student’s confidence in his forces, to get 

courage, to make him engage into communication. In the educational 

process, to increase the effectiveness of communication is necessary 

for circular operation. Thus, the presence of feed-back is 

indispensable an important element in order to develop participants' 

skills in activity. 

  Key words: Teacher, educational process, circular operation, 

feed-back, skills. 

Adnotare 

 Calitatea comunicării verbale a profesorului este de cea mai 

mare importanţă pentru transmiterea corectă, clară, a mesajului 

educativ. Profesorul trebuie să poată să inspire încredere elevului în 

forţele sale, să prindă curaj, să-l facă să se implice în relaţia de 

comunicare. În cadrul procesului educativ, pentru sporirea 

eficientizării comunicării, este necesară de o funcţionare cu un 

sistem circular. Astfel, prezenţa feedbackului este indispensabilă, 

acesta fiind un element important în scopul de a dezvolta abilităţile 

participanţilor la o activitate. 

 Cuvinte-cheie: profesor,  proces educativ, sistem circular, 

feedback , abilităţi. 
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 Deseori ne punem întrebarea „ce este comunicarea”, deşi toţi 

confirmă că este procesul de a discuta, a vorbi cu cineva; de cele mai 

multe ori elevii, studenţii sunt ferm convinşi că a comunica este uşor, 

dar atunci când intervine momentul, apare blocajul care 

defavorizează întregul proces. Din aceste considerente, ne-am 

concentrat studiul în  a-i ajuta pe studenţi să-și dezvolte abilităţile de 

a vorbi liber, coerent excluzând obstacolele. Pentru studierea unei 

limbi străine, este nevoie de motivaţie, de interes. Totodată, rolul 

profesorului la această etapă este unul esențial: el îl va ghida pe cel 

ce învaţă, demonstrând că, prin activităţile sale, sporeşte nivelul de 

cunoştinţe.  

 Necesitatea de a comunica, de a transmite informaţii, idei, 

sentimente reprezintă aspectul fundamental al vieţii omului şi al 

întregii societăţi. În perioada antichităţii, comunicarea a fost 

percepută ca element fundamental al existenţei umane. Termenul  

provine din limba latină „communis”, ceea ce presupunea  „a fi în 

legătură cu ”, „a pune de acord”. Procesul de comunicare se află într-

o continuă schimbare, din motivul nedeterminării unei definiţii clare 

şi unice. A comunica eficient, considerăm noi, este o artă, ce 

transformă participanţii în actori, ce urmează a împărtăşi emoţii, 

gânduri, idei celorlalţi interlocutori.  

 „Orice act de comunicare implică o succesiune de 

evenimente, a căror formă de bază cuprinde: decizia  de a transmite o 

semnificaţie, formularea mesajului intenţionat într-un limbaj sau cod, 

actul de transmitere, receptarea” [1. p. 29].  

 Fiind una dintre laturile primordiale ale omenirii, 

comunicarea vine în ajutor societăţii, pentru a modifica ideile 

exprimate în cuvinte, cu ajutorul cărora toţi vor fi apţi de a dezvolta 

trăirile, sentimentele, percepţiile lor. 

 Pe parcursul secolelor, a crescut interesul față de  procesul de 

comunicare. În dorinţa dezvoltării acestui, fapt ne-am orientat 
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cercetările spre acest fenomen, pe care îl considerăm indispensabil în 

societate și, mai ales, în procesul de învăţământ.  

 Aşadar, preocupaţi în a extinde comunicarea în procesul de  

studiere a limbii franceze, ne-am concentrat pe intenția de a-l 

avantaja în orice moment al învăţării. Totodată, cercetarea noastră 

are scopul de a evita greşelile pe care le comit studenţii, în vederea   

creării unei atmosfere agreabile pentru favorizarea evoluţiei fiecărui 

participant.  

 Activitatea de predare este bazată pe doi piloni esențiali, şi 

anume: transmiterea cunoştinţelor şi comunicarea între profesor şi 

student, ambele procese dezvoltându-se, degajând diferite modalităţi 

în vederea implementării unor strategii. Totodată, menţionăm că în 

ultimii ani se pune accent pe formarea celor ce învaţă. Rămân însă în 

minoritate cei care cercetează modul de comunicare la o oră de limbă 

străină. Cultivarea cunoştinţelor nu este un proces facil, în ciuda 

dedicării studiului; deseori profesorii observă că unii elevi sunt 

absenţi, nu manifestă interes pentru discuții, pentru a-și perfecţiona 

nivelul de cunoştinţe.  

 Putem spune cu certitudine că se evidenţiază o dificultate 

complexă în procesul de învăţământ, pe care noi, prin intermediul 

cercetării noastre, o vom dezbate. Este de regretat faptul că există 

cadre didactice ce susţin teoriile de sancţionare a elevilor, ceea ce 

este în defavoarea celor ce însuşesc. În opinia noastră, profesorii 

moderni posedă capacitatea de a tenta elevul să fie activ la ore, să 

întreţină o discuţie, fără a avea anumite frici sau obstacole. Cele 

expuse anterior ne vor permite să fim părinţii unei generaţii prospere, 

care va fi într-o permanentă evoluţie.  

 Fiind atraşi de problema respectivă, ne-am permis să 

remarcăm că procesul de comunicare este mai mult decât informare, 

ca o demonstrare sau un act de transmitere a informaţiei. „Aşadar, 

comunicarea pedagogică este un spaţiu organizat, în care are loc 



214 
 

interacţiunea subiecţilor implicaţi, fiecare profesor fiind purtătorul 

unor mijloace şi instrumente personalizate de stabilire a unor relaţii” 

[2, p. 43]. 

  Este confirmat faptul că procesul comunicativ predomină în 

orice domeniu, mai ales în cel pedagogic. De competenţa 

profesorului depinde, în mare măsură, evoluţia celui ce învaţă. 

Astfel, posedând capacitatea de a preda într-un mod creativ, cadrul 

didactic va perfecţiona formarea fiecărui participant la activitate. 

Calea pe care o alege profesorul în interacţiunea sa cu cei ce însuşesc 

constituie latura cea mai importantă; implementând moduri atractive 

de a prezenta materialul, în scurt timp vor apărea rezultatele 

așteptate. Procesul educativ reprezintă activitatea hotărâtoare ce se 

caracterizează prin interactivitatea sa.  

 În activitatea de predare – învăţare, profesorul exercită 

influenţe sociale specifice, de natură educaţională, asupra elevilor, în 

deosebi prin procesul de comunicare [3, p. 86]. 

 În acest context, continuăm ideea că etapa ce apare în 

interiorul oricărei instituţii o constituie relaţia profesor – elev, care 

trebuie să emane o atmosferă pozitivă printre participanţii la 

activitate. Fiind elementul-cheie al reuşitei şcolare, cadrul didactic 

are obligaţia de a consacra mai mult timp obiecţilor săi, pentru a-i 

asculta și a-i îndruma. Interacţiunea dintre profesor şi elev este una 

dintre laturile de bază ce determină o comunicare eficientă. Totodată, 

educatorului i se cuvine aibă influenţă asupra elevilor, recurgând la 

diferite stiluri de predare. 

În acest sens, constatăm trei categorii de profesori, având 

stiluri aparte de predare: stilul sever, stilul generos  şi stilul moderat. 

a) Stilul sever/ autoritar apare ca factor al demotivării 

elevului şi reduce performanţa şcolară descurajând 

formarea personalităţii independente. Profesorul este un  

dominator în procesul educaţional, impunând idei, 
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criticând produsul elevului. Un astfel de profesor îşi 

implementează ideile neacceptând sugestiile celorlalţi 

obiecţi ai educaţiei, descoperind doar greşelile pe care le  

sancţionează cu o voce ridicată, aspră. Obstacolele 

întâlnite de elevi îi sunt de neînţeles, fiind insensibil la 

ele. Opinăm că un astfel de stil trebuie exclus din procesul 

de predare. 

b) Stilul generos este opusul stilului sever. „Profesorul 

încurajează implicarea activă a elevilor în procesul 

învăţării, iniţiativa, potenţialul lor creativ; valorizează 

experienţa cognitivă a elevilor, cooperează şi conlucrează 

cu elevii în organizarea situaţiei de învăţare; prezintă 

criteriile comune de apreciere, de întărire pozitivă/ 

negativă pe care le respectă împreună cu elevii; se 

comportă ca un membru al grupului”  [4, p. 95].
.
 

c) Stilul moderat sau pedagogia „curbei lui Gauss”  implică 

profesorul doar atunci când atmosfera ajunge la conflict. 

Persistă permisivitatea, profesorului i se acordă libertate, 

ignorându-se problema motivaţiei, cu care se confruntă 

unii obiecţi ai educaţiei. Acest stil reprezintă siguranţa că 

elevii conştientizează subiectul predat, acordându-se 

ajutor doar la cererea acestora. O discuţie în 

contradictoriu este legată de „pedagogia curbei lui 

Gauss”. Numeroşi pedagogi, printre care şi Bloom 

(1979), consideră că, în procesul de învăţare, rezultatele 

elevilor nu trebuie să aibă forma unui clopot, precum e 

curba lui Gauss, ci forma literei J (cultura reuşitei), 

aceasta, la rândul său, semnificând faptul că majoritatea 

elevilor sunt pe treapta de a reuşi, minoritatea aflându-se 

în eşec. 
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 Adoptarea stilului generos favorizează evoluţia celor ce 

învaţă, astfel ei implicându-se în totalitate în activitatea de învățare. 

Suntem de părere că încurajarea pe care o oferă profesorul necesită 

un efort maxim pentru a avea o interacţiune eficientă. Astfel, prin 

implicare, prin încredere reciprocă, prin cultivarea dorinţei de a 

înţelege, profesorul va stabili o relaţie pozitivă, care va fi benefică 

pentru evoluţia elevilor săi.  

 În opinia noastră, măiestria de a comunica se consideră 

eficientă dacă persistă respectul reciproc. Fiecare participant trebuie 

să fie apt de a-și asculta interlocutorul, să precizeze interesul său 

referitor la subiect şi, nu în ultimul rând, să se respecte pe sine. 

 „Altfel spus, conştient sau inconştient, voluntar sau 

involuntar, orice act de comunicare în acţiunea dintre profesor şi elev 

este şi un act de influenţă reciprocă, o acţiune de valoare formativă” 

[5, p. 115].
 

 Suntem de părere că nu doar predarea reprezintă activitatea 

esenţială a profesorului, ci și implicarea elevilor în investigaţii, 

cercetări individuale, ce vor spori creativitatea şi munca productivă. 

Relaţiile bazate pe stimă, onestitate, toleranţă vor face vizibil un 

limbaj adecvat educaţiei.   

 Pentru accentuarea activităţii evoluative a elevilor, cadrul 

didactic utilizează lauda, acesta fiind procedeul prin care obiecţii 

educaţiei se încurajează. Prin apreciere şi stimulare, elevii vor tinde 

spre noi performanţe, fiind tentaţi de a ajunge la succesul dorit 

depunând efort maxim.  

 Este demonstrat faptul că există şi o altă categorie de 

participanţi la studiu, care sunt înzestrați cu o capacitate mai redusă 

de a asimila materialul. Bineînțeles că evidenţierea greşelilor, a 

carențelor, în acest caz, trebuie făcută într-o manieră mai puţin dură, 

pentru a nu fi descurajaţi şi, ulterior, excluşi din activitate. Procedeul 

de critică trebuie să respecte câteva condiţii pentru a fi eficient. În 
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primul rând, se cere  a fi aplicat într-un loc privat, unde să nu fie alţi 

participanţi, pentru a nu-i crea disconfort elevului care a dat greş. 

Elevul trebuie să ştie exact momentul unde a comis greşeala, 

bazându-se pe fapte reale. Astfel, va fi predispus să-şi 

îmbunătăţească situaţia. Tonul ridicat şi sarcasmul trebuie să fie  

excluse, pentru a nu intimida elevul. Urmând aceste prescripții, cu 

siguranţă procesul educativ va fi unul calitativ.  

 Pentru evaluarea relaţiei dintre subiectul şi obiectul educaţiei, 

e nevoie de a remarca o altă latură, la fel de importantă în procesul 

comunicării, şi anume feedbackul. T. K. Gamble şi M. Gamble 

definesc feedbackul drept „toate mesajele verbale şi nonverbale pe 

care o persoană le transmite, în mod conştient sau inconştient, ca 

răspuns la comunicarea altei persoane”  [6, p. 151].
  

 J. G. Longenecker susține că feedbackul „este necesar pentru 

a determina măsura în care mesajul a fost înţeles, crezut şi acceptat” 

[7, p. 497] . 
 

 Prezenţa calitativă a fenomenului sus-menţionat va spori 

abilitatea elevilor de a comunica şi de a împărtăşi ideile lor într-o 

manieră liberă. Dar lipsa lui va defavoriza evoluţia elevului şi va 

spori scăderea eficienței actului de comunicare. 

 Prin intermediul feedbackului, profesorul este informat 

despre calitatea şi modul în care a fost sau nu înţeles mesajul 

transmis. Totodată, cadrul didactic va analiza rezultatelele 

comunicării didactice pentru ca ulterior să ia măsuri în scopul 

creşterii eficienţei capacităţilor elevilor.  

 În concluzie, precizăm că fiecare cadru didactic trebuie să ştie 

să asculte elevul, pentru a-l ajuta în cunoaşterea de sine, să-şi asume 

responsabilitatea pentru deciziile luate pe parcursul lecţiei. În final, 

conchidem că este necesar de a exclude judecarea elevilor, pentru a-i 

accepta aşa cum sunt ei. Manipularea şi sancţionarea sunt factorii 

demoralizatori care defavorizează procesul de cunoaştere.  
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Aşadar, promovăm stilul de predare democratic, pentru a 

educa în obiecţii educaţiei încrederea în sine, respectul unul faţă de 

altul, fapt ce va soluţiona multitudinea obstacolelor care intervin, zi 

de zi, în procesul de învăţare.  
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PERFORMANȚA LINGVISTICĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ, 

PROCES ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE 

Mariana  NIȚA, doctorandă 

Abstract 

This article focuses on the importance of lifelong learning 

process according to which an individual can improve their 
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professional communicative competence. Today, the requirements of 

the various educational institutions lead us to a mastery of our 

progression language-behaviour, to a daily stimulation of our own 

skills, abilities, motivation and self-assessement. Furthermore, it is 

high time we introduced a tendency characterized by a freedom in 

personal fulfilment, to assume an autonomy development of our 

knowledge. Being a professional means a self-direction to your needs 

and new teaching methods, you have to be capable of taking control 

of your own learning process and to reach those objectives which 

once were unattainable. 

Key words: professional communicative competence, 

teaching and learning performance, learner autonomy, attainment, 

learning aims, self-assessement. 

 

Adnotare 

Acest articol ia în discuție importanța procesului de studiu 

continuu ce garantează îmbunătățirea competenței de comunicare 

profesională. Cerințele instituțiilor de învățământ sunt cele care 

îndeamnă fiecare individ social către o cunoaștere profundă a 

propriului comportament lingvistic, aceasta stimulând motivația, 

autoevaluarea abilităților în materie de performanță pe plan 

profesional.  

A fi profesionist implică necesitatea de autodirecționare a 

cunoștințelor către propriile necesități și metode de predare, în stare 

să ne ajute să realizăm acele obiective, care odată erau imposibil de 

obținut. 

 

Pentru studentul din sec. al XXI-lea, antrenat în procesul 

Bologna, cunoașterea și utilizarea limbii engleze devine ținta 

prioritară pentru dezvoltarea lui profesională atât la nivel național, 
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cât și la cel mondial. Această evoluție continuă reprezintă un 

deziderat actual pentru oportunitățile noi de pe piața muncii, oferite 

absolventului de astăzi. Formarea competenței de comunicare 

lingvistică profesională în limba engleză necesită o muncă zilnică și 

asiduă, o reconstruire a propriei persoane și a cunoștințelor proprii, o 

acumulare a informației „up-to-the minute” din domeniul de 

activitate și, nu în ultimul rând, o investiție continuă în dezvoltarea 

sa personală, astfel, dobândind o cunoaștere temeinică a domeniului 

de specializare.  

Atitudinea fiecăruia dintre noi este cea care ne permite să 

înlăturăm neajunsurile personale în obținerea performanțelor. Doar 

conștientizând exigențele sistemului de valori al lumii contemporane, 

cerințele profesiei moderne și necesitatea recalificărilor anuale 

profesionale vom putea accepta reantrenarea capacităților de învățare 

continuă. Este lucru cert faptul că perfecționarea competenței 

lingvistice a fiecărui individ este direct relațională procesului de 

autoperfecționare. 

Autocritica și autoevaluarea propriilor capacități și activități 

dezvoltă perfecționarea propriei personalități. A. Barna afirmă că 

nivelul de aspirație și de autoexigență este condiționat de mai mulți 

factori: nivelul de dezvoltare personală, gradul de maturitate 

intelectuală și moral-civică a individului, sexul, mediul în care 

profesează etc. [1, p. 130]. Autoevaluarea sistematică a 

competențelor lingvistice contribuie la reflectarea și dezvoltarea 

conștientizării profesionale. Un cadru de referință pentru noi este 

Profilul european al formării profesorului de limbi moderne, care 

subliniază importanța îmbunătățirii competențelor de predare ca 

parte a formării continue: „Formarea profesorilor de limbi moderne 

este un proces continuu care include aspecte de comunicare 

interpersonală și profesională” [2, p. 47]. 
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Îmbunătățirea competențelor lingvistice poate fi evaluată atât 

la nivel de obiective personale propuse, cât și la nivel de dezvoltare a 

abilităților noastre lingvistice obținute în timp, iar aceasta ar avea ca 

piloni de bază următoarele documente: Portofoliul european al 

limbilor, Cadrul european comun de referință împreună cu English 

Profile și, desigur, Profilul european al formării profesorului de 

limbi moderne. Studierea empirică a noilor resurse online, 

cooperarea cu noi mentori din afara țării, posibilitatea de a preda în 

mai multe instituții de învățământ, unde educații pot fi din diferite 

țări și cu niveluri de cunoștințe lingvistice diferite, ar motiva cadrul 

didactic să practice noi tehnici de predare/învățare/evaluare care ar 

ajuta la dezvoltarea lui profesională. 

CECR și English Profile ghidează procesul de evaluare a 

competenței lingvistice a fiecărui individ, deoarece doar aici este 

stipulată structurarea nivelurilor de limbă modernă. În urma 

cercetării acestor documente, putem observa și chiar afirma că 

situația studenților care absolvesc Facultatea de Limbi și Literaturi 

Străine  nu este una pozitivă. În pofida faptului că ei studiază câte 

trei-patru ani, nu toți reușesc să atingă un nivel de performanță 

similar vorbitorilor nativi. Anume aceasta a provocat interesul 

cercetărilor noastre și a multor autori care au încercat să dezbată 

problema dezvoltării competenței lingvistice a unei limbi străine, 

precum limba engleză.  

A fi competent din punct de vedere lingvistic și a tinde către 

o performanță lingvistică este o condiție obligatorie. Este  

fundamental ca un student să dețină cel puțin ”Threshold level” [3, 

p.98]. Pentru aceasta, Profilul european al profesorului de limbi 

moderne subliniază: 

 nivelul de limbă străină al practicanților trebuie evaluat 

înainte ca ei să înceapă cursurile, așa încât tot potențialul și 

domeniile de posibilă îmbunătățire să fie identificate imediat; 
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 practicanții trebuie să aibă acces la echipamentul media care 

să le permită folosirea limbii-țintă în mod regulat; 

 practicanții pot să folosească un număr de tehnici, inclusiv 

teste online pentru a-și evalua nivelul de limbă străină; 

 anumite secvențe din formarea inițială au loc în limba-țintă, 

incluzând un proiect scris; 

 practicanții folosesc orele de literatură, istorie, cultură și 

civilizație pentru a-și îmbogăți vocabularul din limba-țintă [2, 

p.22]. 

 Paradigma „Life Long Learning” promovată în Strategia de 

la Lisabona a dus la definirea celor mai importante competențe-cheie 

ale dezvoltării cadrelor didactice din Republica Moldova, și anume: 

 predarea în clase eterogene; 

 utilizarea TIC; 

 dezvoltarea competențelor transversale; 

 crearea unei școli sigure și atractive; 

 culturi/ atitudini de practică reflexivă, cercetare, inovație, 

colaborare, învățare autonomă [4, p. 12]. 

 Fără doar și poate, definirea competențelor pedagogice este 

strâns legată de reformele sistemului educațional din fiecare țară. 

Autoarea Nalesso M. (Italia) identifică următoarele competențe-

cheie ale profesorului modern, fără de care nu am putea face față 

cerințelor sec. XXI: 

 competența metaculturală: această competență implică o 

pedagogie interculturală care pune accentul pe o comunicare 

zilnică între studenții reprezentanți ai diferitor culturi și, 

numaidecât, un contact direct cu o instituție străină; 

 competența metacognitivă: aici se pune accentul pe 

încurajarea și motivarea studentului asupra problemelor de zi 

cu zi, ca fiind o parte esențială a vieții lor cotidiene, iar 
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abilitatea depășirii acestor probleme dovedește dezvoltarea 

unei atitudini pozitive în fața mediului său educațional; 

 competența metodologică: această competență încurajează 

cadrul didactic să dezvolte și să promoveze noi metode 

calitative în procesul de predare – învățare – evaluare; 

 competența tehnologică: cere o implicare profundă a 

profesorului în tehnologia modernă – computere, multimedia, 

telecomunicații. Această provocare este o cerință a Europei 

Cunoașterii, fără de care nu putem înainta, deoarece tendința 

este aceea de a înlocui metodele pasive de predare cu cele noi,    

și anume cele care promovează o relație de prietenie 

interactivă între student și profesor [5, p. 169]. 

Autorii Sclifos L., Goraș-Postică V. et al.  sunt de aceeași 

părere: „Formarea competențelor prin intermediul metodelor 

interactive de predare – învățare – evaluare reprezintă un subiect 

principal pentru pedagogia postmodernă, în care apare ca imperativ 

organizarea procesului educațional.”[6, p. 21].  

 Din multitudinea competențelor, autorii ne delimitează două 

categorii esențiale: 

 competențe de bază – cele care permit și contribuie la 

rezolvarea diferitor probleme din viața personală, 

profesională sau socială, pe parcursul întregii vieți; 

 competențe disciplinare – cele specifice unor 

discipline de învățământ și care contribuie la 

rezolvarea diferitelor probleme din viața personală, 

profesională sau socială simulate în cadrul școlii, ele 

formându-se doar prin realizarea obiectivelor 

curriculare [6, p. 5]. 

Aici putem observa formularea asemănătoare a unor 

competențe esențiale cadrelor didactice care merită să fie cercetate 
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mai aprofundat, dat fiind faptul că au tangențe cu competențele 

Europei Cunoașterii. 

Metacogniția, competență care reflectă asupra cunoștințelor 

proprii, este cea care oferă autoevaluarea nivelului de competență 

lingvistică a fiecăruia dintre noi, contextul social fiind baza creării 

situațiilor simulatoare ce încurajează nu doar cunoașterea unui 

vocabular și a gramaticii specifice, ci și implementarea cunoștințelor 

dezvoltate de-a lungul vieții în situațiile cotidiene. Această 

autonomie trebuie să fie pe cât de independentă, pe atât și de 

responsabilă. Obiectivele propuse de elevii înșiși trebuie să fie în 

deplină armonie cu proiectele lor de viitor, organizarea procesului de 

învățare ne ajută enorm să studiem și să ne reorganizăm activitățile 

într-un timp rezonabil. Multitudinea metodelor de autoevaluare este  

cea care ne ajută să devenim autonomi, ne ajută să stabilim noi 

obiective în procesul de învățare. Deci autoevaluarea este un proces 

continuu, precum este și procesul de reconstruire a cunoștințelor care 

ne-ar ajuta să continuăm traseul personal în devenire. 

Nivelurile comune de referință ale Cadrului ajută enorm la 

autoevaluare și, totodată, ne ajută să ne propunem noi obiective în 

dezvoltarea a ceea de ce suntem interesați noi ca personalitate. 

Motivația personală solicită noi inițieri, noi reflectări. Iar pentru a fi 

mai ușor de inițiat, PEL este instrumentul care ne-ar ajuta să inițiem 

noi scopuri în viața profesională. Funcția pedagogică a PEL este de 

„a atribui procesului de studiere a unei limbi străine transparență, 

acordând astfel ajutor educaților în dezvoltarea capacității lor de 

reflecție și de autoevaluare a cunoștințelor, ceea ce le va permite sa-

și asume din ce în ce mai multe responsabilități pentru propriul 

proces de învățare” [7, p. 35]. 

Competența profesională lingvistică stă la baza dezvoltării 

individuale, astfel oferindu-ne oportunități noi în asimilarea 

unităților lexicale și, doar integrându-le în propriile noastre vieți 
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sociale/profesionale, vom putea achiziționa acel bagaj de modele de 

comportament care să ne ajute să deducem interesele proprii, prin 

care să valorificăm cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul 

altor discipline, prin intermediul cross-curricular, să utilizăm 

informaţii schematizate, să folosim dicţionarele şi alte tipuri de 

lucrări de referinţă în funcție de nivelul nostru de achiziționare a 

cunoștințelor. 
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CORELAREA EDUCAȚIEI ECONOMICE CU NOILE 

EDUCAȚII 

Anastasia OLOIERU, doctorandă 

 

Abstract 

 New education come in response to the "problem of 

contemporary world" and are educational alternatives that coexist 

with mainstream education. Economic information and training is a 

necessity and today is a first step towards the formation autogesiune 

capacity. Articolul Presents issues relating to various ways to 

integrate economic education in schools, which target new objectives 

and new types of content generated by relevant and useful search of 

an answer to the problems of the contemporary world. 

 Key words: new education, economic education. 

 

Adnotare 

 Noile educaţii vin ca răspuns la problematica lumii 

contemporane şi reprezintă alternative educaţionale care coexistă cu 

sistemul tradiţional de învăţământ. Informarea și pregătirea 

economică este astăzi o necesitate și constituie un prim pas în 

direcția formării capacității de autogesiune.  

Articolul prezintă aspecte referitoare la diverse modalități de 

integrare a educaţiei economice în cadrul școlar, prin care sunt 
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vizate noi obiective şi noi tipuri de conţinuturi generate de căutarea 

unui răspuns pertinent şi util la problematica lumii contemporane. 

 Cuvinte-cheie: noile educații, educația economică.  

 

 În ultimele decenii, omul se identifică prin prisma unor 

probleme grave și emergente cu caracter universal. Printre acestea, 

putem menționa: degradarea mediului, războaiele, utilizarea excesivă 

a resurselor, malnutriția, sărăcia, creșterea demografică etc. 

 Aceste realităţi l-au determinat pe Aurelio Peccei – fostul 

preşedinte  al Clubului de la Roma – să introducă noul concept de 

problematică a lumii contemporane. 

 Aceste „probleme”, care la început erau preocuparea doar a 

savanţilor și a oamenilor politici, au început să devină, treptat, 

probleme concrete, deschise şi îngrijorătoare pentru toţi oamenii, 

probleme ce nu pot fi discutate separat, ci doar  într-o interconexiune. 

Astfel, după cum menționează și autorul Constantin Cucoș, 

„problematica lumii contemporane (PLC) demonstrează tot mai 

pregnant că soluţiile cele mai eficiente nu pot fi găsite prin demersuri 

şi angajări secvenţiale, parcelare, ci este nevoie de o viziune holistică 

în studierea şi decantarea celor mai eficiente mijloace de rezolvare a 

marilor probleme cu care se confruntă omenirea [4, pag. 67]. 

 Găsirea acestor soluții eficiente a dus la îmbogăţirea 

conţinutului valoric al educaţiei prin apariția așa-numitelor „noi 

educații” (1980), care sunt definite ca răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane, de natură politică, economică, ecologică 

demografică, sanitară etc. [3, pag. 219]. 

 Noile educații, introduse astăzi pe larg în școli, nu înlocuiesc 

conținuturile generale ale educației (intelectuală, morală, estetică, 

tehnologică, psihofizică), ci vin să completeze ceea ce se realizează 

prin lecții. Or, așa cum spune G. Văideanu, „noutatea provocărilor 
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conduce la noutatea răspunsurilor” [13, pag. 5], referindu-se la noile 

mesaje pe care le înglobează conținuturile noi ale educației. 

 Totodată, o altă autoare, M. Marinescu,  menționează: „într-o 

societate supertehnologizată, ar trebui să privim noile educaţii nu ca 

dimensiuni  izolate, ci în multiplele lor relaţii de tip sistemic şi din 

perspectiva efectului de viitor. Iar capacitatea de a stăpâni 

tehnologiile moderne din punct de vedere intelectual, politic şi social 

reprezintă una dintre provocările majore ale omului modern în acest 

secol” [9, pag. 21]. 

 Faptul că relațiile economice se răsfrâng în mod determinant 

asupra individului și asupra colectivității în care trăiește, având, 

astfel, un rol important în formarea omului, ne permite să plasăm 

educația economică pe un loc primordial, deoarece pregătirea 

economică către viața individuală și inițierea în problematica 

economiei casnice constituie un prim-pas în direcția formării 

capacității de autogesiune. 

 În ceea ce privește definirea educației economice, în literatura 

de specialitate s-au conturat mai multe păreri. 

 V. Popov [14] definește educația economică ca un proces 

multilateral de influență a vieții economice asupra individului, în 

rezultatul căreia se formează o anumită atitudine față de muncă, 

proprietate, producție, schimb și distribuție a bunurilor materiale și 

spirituale.  

 Alți cercetători – L. Papuc, A. Arhip [1, pag. 79] – 

concluzionează că educația economică îl face pe elev să înțeleagă 

mai bine dinamica lumii contemporane, a schimbărilor, a diviziunii și 

a valorii muncii, a bunurilor economice, a relațiilor de schimb, a 

importanței legii cererii și a ofertei etc. 

 Educația economică și cea casnică modernă sunt ipostaze 

educaționale centrate pe individ, ele atrăgând și cointeresând și 

colectivitatea umană în ansamblul său (familia, scoala, comunitatea 
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locală, angajatorii, statul). Abordarea acestei dimensiuni educaționale 

este interdisciplinară, vizând aspecte de natură economică, 

psihologică, sociologică, pedagogică, etică, iar efectele sale sunt 

multiple. 

 Economia este deci ştiinţa deciziilor, ce are ca scop 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Studiul acestei ştiinţe pare a fi 

logic şi atât de necesar, încât am  putea concluziona că toţi trebuie să 

învăţăm economie. De altfel, educația economică este o educație 

pentru o economie de piață eficientă, dar și o educație pentru om.  

Produsul final al acesteia nu este economia, ci omul. Astfel, M. Duțu 

susține că, în condițiile actuale, educația economică apare „nu numai 

ca o simplă latură a educației, dar reprezintă o latură integratoare în 

devenirea armonioasă a personalității” [6, pag. 160]. 

În această ordine de idei, problema instruirii economice are în 

ultimii ani o importanţă majoră, argumentată prin trei categorii de  

factori: [12, pag. 5] 

• economici, care presupun că instruirea economică creează 

condiţii şi potenţial pentru progresul economic al societăţii; 

• sociali, ce conturează pătrunderea şi extinderea factorului 

economic în cele mai diverse sfere ale societăţii; 

• internaţionali, care vizează tendinţa de globalizare a economiei 

şi a altor domenii de activitate. 

 Odată cu obținerea independenței RM și cu reconceptualizarea 

programelor de formare a elevilor, s-au depus eforturi de a crea 

programe pentru gimnaziu, care să includă conținuturi economice. 

Cert este că sistemul instruirii economice pe teritoriul dintre Prut şi 

Nistru mai poartă încă amprenta fostului regim totalitar, de aceea, la 

momentul actual, sunt acceptate câteva modele de învățământ 

economic. Primul tip îl reprezintă varianta americană. Factorul 

determinant al acestui model este orientarea strictă spre piaţa muncii.  

Tipul al doilea include învăţământul economic european, care asigură 
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un nivel teoretic înalt al cursurilor de bază, menţinerea calităţii 

conţinuturilor de instruire economică şi a elementului ştiinţific în 

viaţa economică a societăţii. Al treilea model de instruire economică, 

deşi depăşit, este numit convenţional „modelul sovietic”, el se 

caracterizează prin latura teoretică pronunţată, caracterul descriptiv al 

cursurilor şi un decalaj considerabil între conţinuturile predate şi 

realităţile existente [12, pag. 6]. 

 În țara noastră, începând cu anul 1992, unele instituții de 

învățământ au început să piloteze cursuri cu divers conținut 

economic. Pe parcursul anilor 1994-1995, 2000-2001, economia, ca 

disciplină obligatorie, a fost indicată pentru liceele cu profil umanist, 

real, cu program de educație fizică și sport, cu program integral de 

artă și muzică [7, pag. 35]. Între anii 1996-1997 și 1999-2000, a fost 

preconizată studierea intensivă a disciplinei Economia în clasele 

liceale, totodată apar noi cursuri obționale, cum ar fi: Din istoria 

gândirii economice, Bazele managementului și marketingului, 

Informatica economică, Economia aplicată etc.  Iar începând cu anii 

2010 și până în prezent, educația economică este realizată la decizia 

școlii, în special în clasele cu studiere aprofundată a disciplinelor 

economice. Acest lucru este posibil datorită elaborării, în anul 2013, 

de către organizația Junior Achievement Moldova a curricumulului 

opțional de educație economică și antreprenorială pentru ciclu 

primar, gimnazial și liceal, fiind aprobat și de Ministerul Educației al 

Republicii Moldova. 

 Conform acestui document, scopul fundamental al educației 

economice și antreprenoriale este acela de a-i familiariza pe elevi cu 

aspecte ale vieţii economice, într-o lume în care există tot mai multe 

interdependenţe, şi a forma competenţe economice pentru integrarea 

socială a individului [10, pag. 4]. 

 Astfel, competenţele economice reprezintă achiziţiile 

principale ale elevului şi finalităţile de bază ale educaţiei economice. 
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Ele au caracter cognitiv-teoretic şi acţional-practic şi sunt 

valorificabile prin abilitatea de a desfăşura diverse activităţi practice 

cu caracter economic şi de a obţine rezultatele scontate [10, pag 4]. 

 Sintetizând cele expuse, evidențiem că educația economică este 

o necesitate, deoarece îi pregăteşte pe indivizi pentru a exercita 

diferite roluri în societate: de consumatori, producători, angajați, 

investitori etc. Educaţia economică realizată în învăţământul 

preuniversitar îmbunătăţeşte nivelul de cunoştinţe al elevilor, 

încrederea în capacitatea de a gestiona finanţele personale şi 

determină comportamentul de economisire. Aceste fapte subliniază 

importanţa educaţiei economice şi necesitatea ca ea să înceapă cât 

mai devreme posibil.  

 Totodată, considerăm  că  instruirea economică, care a avut o 

dezvoltare activă în anii ‘90, a luat un vector de dezvoltare negativ, 

existând tendința de optimizare a școlilor. Disciplina Economia nu 

este obligatorie, de aceea în școli fie este infuzată în cadrul altor 

discipline (geografie, istorie, educație civică), fie sunt alese cursuri 

economice opționale de scurtă durată, fie aceasta lipsește cu 

desăvârșire. Prin urmare, printre problemele care împiedică  

implementarea învăţământului economic la nivel preuniversitar în 

majoritatea instituțiilor, putem menționa următoarele: insuficienta 

cunoaştere a domeniului de către profesori (economia nu poate fi 

predată de profesori de limba română, matematică etc. fără o 

pregătire corespunzătoare);  lipsa unor standarde educaţionale în 

domeniu; lipsa unor programe diverse în domeniul instruirii 

economice, a materialelor de evaluare (teste, probleme etc.), a unui 

suport didactico-metodic atât pentru elevi, cât şi pentru profesori etc.  

[12, pag. 7]. 

 Nu putem nega că dezvoltarea societății depinde și de nivelul 

de cultură economică a elevilor. Ea devine o parte componentă a 

identității culturale a omului modern și o condiție esențială pentru 
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succes în activitatea profesională. De aceea, educația economică și 

instruirea pun bazele unei pregătiri economice bune. 

 Îmbunătăţirea educaţiei economice la nivel de şcoală 

elementară şi secundară poate oferi o bază pentru alfabetizarea 

financiară, contribuind la evitarea unor decizii financiare inadecvate, 

care ar putea avea consecinţe de-a lungul mai multor ani, în cazul 

tinerilor. Eforturile menite să dezvolte la elevi abilităţi de calcul şi de 

rezolvare a problemelor pot contribui la educarea unor consumatori 

de servicii financiare informați, care să beneficieze pe deplin de 

avantajele oferite de o piaţă extrem de dinamică [8, pag. 5]. 

 Astfel, printre țintele strategice ale educației economice, se 

numără: asimilarea noţiunilor de bază ale economiei, înţelegerea 

modului de funcţionare a economiei de piaţă; formarea şi susţinerea 

acelor deprinderi şi abilităţi specifice unui mediu economic 

concurenţial etc. 

 În cadrul școlar gimnazial, realizarea educației economice 

trebuie corelată cu cele trei forme ale educației: formală, informală și 

nonformală.  Dacă e să ne referim la educația economică formală, în 

literatura de specialitate se vehiculează mai multe modalități de 

integrare a educației economice în planurile și programele de 

învățământ: 

a) demersul infuzional; 

b) demersul modular; 

c) demersul disciplinar; 

d) demersul transdisciplinar [3, pag. 266]. 

 Infuzarea educației economice în aria unor discipline diferite 

presupune introducerea în cadrul  disciplinelor clasice a unor mesaje 

economice, având ca finalitate formarea de competențe, valori și 

atitudini comune. După cum menționează autorii A. Arhip, L. Papuc, 

„oricare formă de activitate instructiv-educativă nespecifică dispune 
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de momente aplicative care fac posibilă relevarea și înțelegerea 

sensului economic” [1, pag. 81]. 

 De exemplu, în Curriculum național pentru învățământ 

gimnazial, la disciplina istorie sunt introduse așa teme ca: ocupațiile 

omului în preistorie, economie și societate în Țările Române, 

civilizația industrială, situația economică și socială în Basarabia și 

în teritoriile din stânga Nistrului, tehnica în slujba omului etc.  

 Dezavantajul metodei constă în necesitatea integrării 

informațiilor noi în structura programei școlare, evitând simpla 

alăturare a acestor conținuturi. 

 Constituirea unor module integrate presupune abordarea 

educației economice ca modul separat în cadrul disciplinelor de 

învățământ, cu obiectivele specifice educației intelectuale. De 

exemplu: modulul Economia națională – în cadrul geografiei, 

modulul Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră – în cadrul 

educației civice. Riscul metodei constă în corelarea modulelor 

introduse cu disciplinele de învățământ.  

 Autorul Constantin Cucoș este de părere că educația 

economică trebuie să fie în atenția mai multor discipline și mai 

multor profesori. Este greșit să mergi pe o cale unidirecțională, 

fiindcă educația economică este un obiectiv al mai multor discipline, 

printre care istoria, educația civică, geogafia. Acest proces în 

literatura de specialitate este numit abordarea interdisciplinară a 

educației economice în cadrul disciplinelor socioumane etc. 

Valorificarea interferențelor disciplinelor socioumane este aplică în 

Republica Moldova din anul 2010, prin intermediul programului de 

educație socială și financiară. 

 O altă modalitate de a integra educația economică în cadrul 

sistemului de învățământ este demersul disciplinar. Acesta sugerează 

crearea unor discipline de învățământ noi ce abordează problematica 

educației economice. Astfel, singurul liceu de profil economic din 
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capitală IPLT „Petru Rareș”, optând pentru această variantă, a inclus 

în planurile de învățământ unele discipline școlare noi, cum sunt: 

Inițiere în economie, Economia familiei, Educație economică 

eficientă, Economia școlii, Marketing etc.  

 Cu toate acestea, problema metodologică pe care o ridică 

demersul  disciplinar ţine de statutul special al disciplinelor şcolare 

promovate pe această cale. Ele nu au baza academică specifică 

ştiinţelor particulare, care dau şi titulatura majorităţii disciplinelor 

şcolare. Proiectarea lor presupune, astfel, în mod obiectiv, depăşirea 

tendinţelor monodisciplinare în favoarea strategiilor pluridisciplinare 

centrate simultan pe conţinuturile ştiinţifice preluate informativ, dar 

şi pe efectele sociale, aplicative, prelucrate formativ, în sens 

intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic [2, pag. 89]. 

 Demersul transdisciplinar angajează noile educaţii la nivelul 

unor sinteze ştiinţifice, propuse trimestrial sau anual de echipe de 

profesori. De exemplu, problemele educației economice sunt 

abordate de o echipă formată din profesori de filosofie, sociologie, 

economie, biologie, chimie, fizică etc., în cadrul unor lecţii de 

sinteză, seminarii, conferinţe tematice, dezbateri ideologice, 

concursuri şcolare etc. Transdisciplinaritatea „ se referă – aşa cum 

indică prefixul trans – la ceea ce se află, în acelaşi timp, şi între 

discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice 

disciplină. 

 Astfel, bazându-ne pe cei patru piloni ai învățării: a învăța să 

cunoști, a învăța să faci, a învăța să trăiești alături de ceilalți, a 

învăța să fii [11, pag. 54], considerăm că demersul transdisciplinar 

constituie viitorul educației economice, în special, și al educației, în 

general, deoarece învățarea trebuie să fie un proiect personal al 

elevilor și să vizeze dezvoltarea personală integrată și 

responsabilitatea socială a lor. 



235 
 

 Dificultăţile metodologice inerente acestui demers  angajează 

sensibilitatea şi responsabilitatea socială a educatorilor, capacitatea 

lor de abordare globală (intelectuală, morală, tehnologică, estetică, 

fizică) a activităţii de formare – dezvoltare a personalităţii,  

atitudinea lor de deschidere faţă de problemele instruirii permanente, 

voinţa de autoperfecţionare profesională continuă.  

 O altă idee prețioasă a transdisciplinarității este faptul că 

învăţarea nu are loc numai în şcoli. Cea mai mare parte a învăţării se 

produce înafara şcolii. Familia, comunitatea şi mass-media 

constituie, într-o măsură tot mai semnificativă, medii de învăţare. 

Prin urmare, educația economică trebuie corelată și cu celelalte două 

forme generale ale educației: educația economică nonformală și cea 

informală. 

 Toate cele trei forme de educație contribuie la 

formarea/dezvoltarea personalității. Și indiferent ce formă de 

educație economică alegem, finalitățile sunt similare. 

 Astfel, nu putem separa economicul din viața unui elev, a 

unei familii sau a societății. Înfăptuirea educației economice prin 

intermediul culturii păstrează, transmite și creează modele de 

comportament, de comunicare, de activitate economică, fixate prin 

intermediul unor norme, credințe, principii, ce determină, în ultimă 

instanță, contribuția fiecărui individ la edificarea viitorului 

comunității. Or, după cum menționează și P. Druker, „oamenii 

viitorului vor fi  lucrători ai cunoașterii și prestatori de servicii, 

instruiți și educați în conformitate cu criteriile de performanță a 

societății, apți să influențeze, prin cunoștințele și competențele sale, 

prezentul și să modeleze viitorul.”[5, pag. 9]. 
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CUM ÎNVĂŢĂM A ÎNVĂŢA 

 

Antonina POPA, doctorandă 

 

Abstract 

 Learning that takes place in schools as an averzdaz experience 

is a permanent process followed bz all pupils. That's why it is 

important to have it at our disposal and it worths the best learning 

strategies. 

 

Adnotare 

Desfăşurată în şcoli sau în activitatea cotidiană, învăţarea este 

un proces permanent, la care suntem supuşi cu toţii.  De aceea, este 

important să avem la dispoziţie şi să valorificăm cele mai bune 

strategii de învăţare. 

 

Suntem mereu preocupaţi de problema: „cum să-i învăţăm pe 

copii să înveţe”. Mai evident acest lucru devine odată cu trecerea 

copiilor din ciclul primar în cel gimnazial. Pentru toţi este cunoscut 

fenomenul: numărul elevilor eminenţi scade odată cu păşirea 

acestora în clasa a V-a şi dispare treptat în clasele gimnaziale.  

Răspunsul la problema dată parcă ar veni de la sine: noi cerinţe de la 

profesori care cer îndeplinirea programului de studiu, materialul care 

pare a fi complicat ş.a. 

Cu toţii pornim de la premisa că cei mici ştiu cum să înveţe, 

însă studiile din domeniul educaţiei evidențiază nevoia de a-i învăţa 

pe copii cum să înveţe.  

Pentru a-l învăţa pe copil să înveţe mai uşor, este esenţial să îl 

ajutăm să se gândească în felul în care funcţionează propria gândire. 
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Acest lucru poartă numele de „metacogniţie” şi este considerată de 

studiile actuale esenţială pentru succesul şcolar al copiilor. 

Învăţarea metacognitivă este una dintre cele mai importante, 

deoarece constituie baza nu numai a învăţării şcolare sau academice, 

dar şi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Rezultatele învăţării depind 

nu numai de capacitatea intelectuală şi de motivaţie, ci şi de 

priciperea de a învăţa. Elevul trebuie să fie conştient nu numai de 

ceea  ce învaţă,  dar şi de cum învaţă [apud 5, p. 7]. 

Cercetările în domeniu au demonstrat că învăţarea 

metacognitivă este un automanagement al actului de învăţare. Elevul 

poate stăpâni, astfel, organizarea muncii sale de învăţare, îşi poate 

gestiona timpul de care dispune, poate fi conştient de felul cum 

colectează şi procesează informaţia, cum sistematizează şi cum 

stochează cunoştinţele, cum le aplică, ce greşeli face, ce dificultăţi 

întâmpină. Înţelegerea şi autocontrolul propriei activităţi de învăţare 

sunt de natură să-l ducă pe elev la autoreglarea acesteia. „Strategiile 

metacognitive nu apar spontan”. Ele se construiesc treptat. Nu este 

suficient ca profesorul să-i ceară elevului să înveţe. Trebuie să-l 

înveţe să înveţe. 

Tabelul 1.  

Care este rolul 

şcolii în 

societate? 

Şcoala, ca instituţie prietenoasă copilului, 

creează condiţii de pregătire pentru viaţă. 

a. De ce învăţăm? 

Motivaţia este 

ceea ce ne 

determină să 

facem anumite 

lucruri. 

a) Motivaţia extrinsecă: pentru a le face pe plac 

părinţilor; mi-i incomod de profesori; piaţa 

concurenţei etc. 

b) Motivaţia intrisecă: motivele care vin din 

interior: ele dau mai multă putere şi perseverenţă 

în învăţare (pentru că vreau să am succes în 

viaţă, pentru că îmi place să învăţ, pentru că 
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vreau să mă afirm). 

Care este 

diferenţa dintre a 

vrea să înveţi şi a 

şti cum să înveţi? 

A vrea să înveţi este a fi motivat. 

A şti cum să înveţi  este a utiliza strategiile de 

învăţare. 

Se poate oare de 

îmbunătăţit 

performanţele pe 

care le avem la 

moment? 

Se poate învăţa cum să înveţi. Dacă nu eşti foarte 

bun la şcoală acum, poţi să îţi îmbunătăţeşti 

performanţele depunând efort şi folosind 

strategii adecvate. 

 

Acest lucru se poate realiza prin ghidarea potrivită şi prin 

strategii specifice de explorare; copiii pot fi învăţaţi să fie „stăpânii 

propriilor creiere”. Ceea ce trebuie să ştie profesorii şi cei care învață 

este bine cunoscut deja de ceva timp: mai întâi, că experiențele 

plăcute, vioaie, esențiale sunt cel mai uşor de reținut şi, apoi, că 

memoria funcționează cel mai bine când nu este forțată.  

În una dintre teoriile lui Wolfgang Köhler, care acum este 

susținută de mulți alții, se demonstrează că, atunci când percepem, 

gândim şi simțim, în creier apar câmpuri electrice. Acest lucru ar 

explica faptul că gândim prost şi chiar percepem prost sau deloc 

atunci când suntem anxioşi şi neîncrezători. Dar nu avem nevoie de 

această explicație pentru a şti că un fapt este un fapt şi pentru a 

învăța din acest lucru că, atunci când îi speriem pe copii, oprim din 

start procesul de învățare [apud 5, p. 10].  

 O astfel de abordare o găsim în psihologia umanistă, potrivit 

căreia, copiii învaţă cel mai bine de la adulţii creativi, spontani şi de 

ajutor, care transmit semnificaţii, nu doar informaţii seci, care au o 

stimă de sine înaltă şi consideră că activitatea lor are menirea de a 

elibera, nu doar de a controla. 
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Poziţiile teoretice arată că psihologia umanistă este interesată 

de „creşterea” personală a oamenilor, de maturizarea lor psihică şi 

socială, de cultura relaţiilor lor interpersonale şi chiar de schimbarea 

societăţii. 

Pentru a vedea dacă elevul are o strategie anume, un stil 

personal sau dacă, pur şi simplu, rătăceşte prin noianul de informaţii 

şi cerinţe cu care sunt bombardaţi şcolarii timpurilor noastre, este 

bine-venită implementarea unui stil de învăţare. 

În teoriile lui David A. Kolb, este susţinută ideea că o persoană 

învaţă în principal prin descoperire şi experienţă; tot el este acela 

care delimitează patru stiluri de învăţare, acestea fiind, la rândul lor, 

sursă de inspiraţie pentru P. Honez şi A. Mumford, care definesc alte 

patru stiluri de învăţare: activ, reflexiv, teoretician, pragmatic –

corespunzătoare fiecărei etape a procesului de învăţare experenţială. 

Identificarea stilului de învăţare se poate face, în principal, pe 

trei căi: 

 Autoobservarea propriei conduite de învăţare, analiza şi reflecţia 

asupra propriilor experienţe de învăţare. Profesorul îi poate ajuta 

pe elevi în acest demers de autoanaliză, purtând un dialog cu ei  

asupra modului în care procedează atunci când trebuie să înveţe 

ceva nou – dialog organizat în jurul următoarelor întrebări: Cum 

înveţi? Cu ce începi? Cum începi? Îţi faci un plan de aciţiune? etc. 

Astfel ei sunt ajutaţi să-şi conştientizeze preferinţele specifice 

stilului personal de învăţare, ceea ce reprezintă primul pas spre a 

face învăţarea mai rapidă şi mai uşoară. 

 Utilizarea unor instrumente de măsură a stilului de învăţare. 

Autorii care au descris tipologiile stilului de învăţare au elaborat 

şi chestionare specifice care permit identificarea modalităţilor de 

abordare a sarcinilor de învăţare în diferite contexte educaţionale. 

Instrumentul, conceput pentru copii şi adolescenţi, conduce la 
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descrierea profilului stilului de învăţare pe baza a cinci mari 

dimensiuni: variabile de mediu, variabile afective (motivaţie, 

perseverenţă, responsabilitate, structură), variabile sociologice 

(preferinţa de a învăţa singur, cu o altă persoană sau în grup), 

variabile fiziologice (modalitatea perceptivă preferată, momentul 

zilei cel mai propice pentru învăţare, nevoia de hrană sau de 

mobilitate în timpul învăţării), variabile psihologice (abordare 

globală sau analitică a sarcinii, gradul de specificitate emisferică). 

 Utilizarea descrierilor, a explicaţiilor şi exerciţiilor oferite de 

diferiţi autori pentru recunoaşterea şi caracterizarea propriului stil 

de învăţare. Elevii pot identifica, pornind de la descrierile 

existente, în ce măsură preferă tehnicile vizuale, auditive sau 

kinestezice în prelucrarea informaţiilor, dacă preferă să lucreze în 

grup sau singuri, dacă preferă conceptualizările abstracte sau 

experimentările concrete etc. 

Faptul că un copil se poate sau nu consulta cu cineva apropiat 

influenţează şi asupra rezultatelor la învăţătură. În diagrama pe care 

am prezentat-o mai jos, am indicat răspunsurile elevilor la 

întrebarea: „Cum apreciază părinţii rezultatele tale la învăţătură?” 

 

Figura 1. 
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Cunoaşterea stilului de învăţare este benefică atât pentru elev, 

cât şi pentru profesor. În învăţământul primar, solicitările cognitive 

sunt variate şi se utilizează diverse modalităţi: vizuale, auditive, 

kinestezice/practice. Pe măsură ce se trece la ciclurile următoare, 

profesorii reduc treptat modalităţile şi privilegiază modalitatea 

verbal-auditivă, ceea ce ar putea să-i frustreze pe elevi. Elevul îşi 

clarifică preferinţele de învăţare, îşi conştientizează calităţile, 

lacunele, nevoile de învăţare şi își alege mediul de învăţare care îl 

avantajează cel mai mult [2, pag. 339]. 

 În concluzie, putem afirma că un bun pedagog trebuie să dea 

dovadă de o mare subtilitate în alegerea metodelor de predare-

învăţare şi a materialelor pedagogice pentru a ţine seama de nevoile 

de învăţare ale elevilor. Or, dezideratul şcolii „a învăţa elevul să 

înveţe” constituie cheia succesului în devenirea personalităţii 

acestuia şi în integrarea lui socială. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIALE ȘI CIVICE ÎN 

ȘCOALĂ 

Emanoil  REMUS CAZAC, doctorand 

(România) 

 

Abstract 

This article presents the situation of civic education both 

nationwide and internationally, and also the importance and the 

impact of learning the subject at school has on students’ personal 

development and on our society. 

Key words: civic education, social skills, curriculum. 

 

Adnotare 

Articolul de față prezintă situația educației civice atât la nivel 

național, cât și internațional, importanța și efectul pe care îl exercită 

studierea acestei discipline în școală asupra dezvoltării 

personalității elevilor și asupra societății.  

Cuvinte-cheie: educație civică, abilități sociale, programa 

școlară. 

 

Omul este o ființă socială. Pentru a se dezvolta armonios și a 

avea o viață normală și sănătoasă, este absolut necesar să întrețină 

relații sociale și să interacționeze cu ceilalți. Deoarece ne naștem și 

ne dezvoltăm într-o societate, este important să deținem anumite 
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abilități pentru a nu avea o viață nefericită și singuratică, plină de 

anxietate și depresie.  

Abilitățile sociale și civice reprezintă abilitățile extrem de 

valoroase pe care le poate avea o persoană. Calitatea acestor abilități 

îi ajută pe oameni în procesul de dezvoltare personală, în formarea 

unor prieteni deosebiți, a unei familii fericite, în găsirea unei slujbe 

potrivite și le oferă posibilitatea de a avansa în carieră.  

În încercarea de a oferi o definiție a conceptului de abilitate 

socială, pornim prin a defini fiecare termen în parte. Abilitatea este 

definită în Dicționarul explicativ al limbii române ca „îndemânare, 

iscusință, pricepere, dibăcie”, în timp ce termenul social face referire 

la ceea ce este „legat de viața oamenilor în societate, de raporturile 

lor în societate sau față de societate; care privește societatea 

omenească”. Pornind de la acestea, putem deduce că abilitatea 

socială face referire la acea pricepere a persoanei de a se descurca în 

societate și de a stabili raporturi sociale eficiente. 

Atunci când oamenii reușeșc să se înțeleagă bine între ei, 

relaționează în mod eficient, învață despre ei înșiși și iau în 

considerare sentimentele celorlalți, spunem că dețin abilități sociale.  

Abilitățile sociale sau interpersonale presupun: influența pe 

care o persoană poate să o exercite asupra celorlalți, capacitatea de a 

comunica, de a colabora și a coopera cu ceilalți, managementul 

conflictului, capacitatea de a fi lider, de a fi catalizator pentru 

schimbare, de a construi și a întreține în timp relații și de a lucra în 

echipă,  în timp ce abilitățile civice pot oferi indivizilor posibilitatea 

de a participa pe deplin la viața civică, dar trebuie să se bazeze pe 

informații solide despre valorile sociale, conceptele și structurile 

politice, precum și pe un angajament de participare democratică 

activă în cadrul societății. Prin urmare, competențele sociale și civice 

sunt în prim-planul cooperării europene din domeniul educației, 

făcând parte din cele opt competențe-cheie marcate, în anul 2006, de 
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către Consiliul și Parlamentul European drept esențiale pentru 

cetățenii ce trăiesc într-o societate a cunoașterii [7]. 

Competenţele civice necesare pentru a putea exercita în mod 

activ cetăţenia, aşa cum sunt definite de către Cadrul european pentru 

competenţe-cheie, se axează pe câteva condiții: o cunoaştere a 

conceptelor democratice de bază, inclusiv înţelegerea societăţii şi a 

mişcărilor sociale şi politice; cunoașterea procesului de integrare 

europeană şi a structurilor UE; precum şi cunoașterea principalelor 

progrese sociale, atât trecute, cât şi prezente. 

Competenţele civice necesită şi așa aptitudini cum sunt 

gândirea critică şi aptitudini de comunicare, abilitatea şi dorinţa de a 

se implica, în mod constructiv, în domeniul public, inclusiv în 

procesul de luare a deciziilor prin intermediul votării. În final, sunt 

evidenţiate drept componente integrate ale competenţelor civice şi 

sentimentul de apartenenţă la societate, la diverse nivele, respectarea 

valorilor democratice şi a diversităţii, precum şi oferirea sprijinului 

pentru un progres durabil [1]. 

Promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active 

prin intermediul educaţiei şcolare reprezintă, de asemenea, unul 

dintre principalele obiective ale Cadrului strategic pentru cooperare 

europeană în educaţie şi în formare, care se prelungeşte până în anul 

2020 [2]. 

La nivel național și european, se observă un interes deosebit 

față de căutarea echității și a coeziunii sociale, prin încurajarea 

cetățenilor, în special a persoanelor tinere, de a participa în mod activ 

la viața socială și politică. Pentru ca acestea să fie realizabile, a fost 

identificată educația drept un punct de sprijin de mare importanță. 

Comisia Europeană a lansat mai multe iniţiative pentru a 

sprijini statele membre în dezvoltarea abordării competenţelor-cheie. 

În anul 2006, a fost creat un grup de experţi pentru a delibera şi a 

oferi suport cu privire la cercetarea şi dezvoltarea indicatorilor din 
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domeniul competenţelor civice şi al cetăţeniei active în educaţie. Mai 

exact, acest grup de experţi validează munca de cercetare a Centrului 

de Cercetare a Învăţării Permanente (Centre for research on lifelong 

learning – CRELL) în ceea ce priveşte formarea indicatorilor micşti 

referitori la competenţele civice ale tinerilor europeni. Un alt grup de 

experţi europeni în competenţe-cheie şi reforme ale curriculei îşi 

concentrează în prezent activitatea pe evaluare, din moment ce 

aceasta a fost considerată drept una dintre cele mai importante 

probleme pentru implementarea cu succes a abordării bazate pe 

competenţe în şcoală. Se pune accentul pe noi metode de evaluare 

pentru măsurarea progresului din domeniile esenţiale pentru 

implementarea competenţelor-cheie – dezvoltarea abilităţilor şi 

modificarea atitudinilor.  

În paralel, unul dintre obiectivele principale ale Strategiei UE 

cu privire la tineri pentru anii 2010-2018 este încurajarea cetăţeniei 

active, incluziunea socială şi solidaritatea dintre toţi tinerii [1]. 

Strategia cuprinde mai multe linii de acţiune legate de dezvoltarea 

cetăţeniei atât în activităţi educaţionale formale, cât şi nonformale, de 

exemplu „participarea în societatea civilă şi în democraţia 

reprezentativă” şi „voluntariatul ca vehicul pentru incluziune socială 

şi cetăţenie”. În plus, în anul 2011, au avut loc două progrese 

importante: anul a fost desemnat drept Anul European al Activităţilor 

de Voluntariat pentru Promovarea Cetăţeniei Active, iar Preşedinţia 

Ungariei a ales educaţia pentru cetăţenia activă drept punctul de 

interes al dezbaterii dintre miniştrii educaţiei în cadrul unei 

întrevederi neoficiale din luna martie [8]. 

Educaţia civică este parte a curriculumului naţional în toate 

statele. Este predată în şcoli prin intermediul a trei abordări 

principale: ca disciplină de sine stătătoare, ca parte a altei discipline 

sau domeniu de învăţare sau ca dimensiune intercurriculară. 

Obiectivele detaliate şi conţinutul educaţiei civice variază pe 
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teritoriul Europei, dar scopul principal al domeniului de studiu este, 

în general, acela de a se asigura de faptul că tinerii devin cetăţeni 

activi, capabili să contribuie la dezvoltarea şi bunăstarea societăţii în 

care trăiesc. De obicei, se consideră că educaţia civică cuprinde patru 

aspecte principale: (a) alfabetizarea politică, (b) gândirea critică şi 

aptitudinile analitice, (c) atitudinile şi valorile şi (d) participarea 

activă. Deşi toate sistemele educaţionale subliniază importanţa 

educaţiei civice şi dobândirea competenţelor sociale şi civice, 

modurile pe care le-au ales pentru a implementa domeniul de studiu 

la nivel şcolar diferă de la un stat la altul. (1) Educaţia civică există 

ca disciplină distinctă atât în educaţia primară, cât şi în cea secundară 

în Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Portugalia şi România. Franţa şi 

Portugalia introduc educaţia civică de la cea mai fragedă vârstă (6 

ani). În alte state, disciplina este parte a curriculei obligatorii fie în 

educaţia secundară inferioară, fie în cea superioară, cu excepţia 

Ciprului, Poloniei, Slovaciei, Finlandei şi Regatului Unit al Marii 

Britanii (Anglia), unde este parte a curriculei în educaţia secundară 

inferioară şi pentru cel puţin un an în nivelul secundar superior.  

În Republica Moldova, actualmente, există un interes ridicat 

al dezvoltării competențelor sociale și civice în rândul elevilor. Acest 

domeniu reprezintă o componentă a conceptului ESF (Educație 

Socială și Financiară) Alfatoun, realizat și implementat în anul 2010 

de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în parteneriat cu ONG „Copil, 

comunitate,  familie”. În anul 2012, a fost elaborat și aprobat de către 

Ministerul Educației Curriculum la cursul opțional Educație socială 

și financiară pentru clasele V-IX. La data de 15 noiembrie 2015, 

Educaţia socială şi financiară Aflatoun era predată în 108 instituţii 

de învăţământ general, cuprinzând 5000 copiii.  

În România, parcursul formãrii civice a elevului urmărește o 

evoluție fragmentatã (așa cum o propune curriculumul de bază), ale 

cărei fundamente sunt puse la nivelul școlii primare, se continuă la 
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nivel gimnazial prin intermediul disciplinei „Culturã civică” (cu 

statut obligatoriu la clasa a opta), urmând ca, la nivel liceal, 

finalitățile cu caracter civic sã fie preluate de Istorie, Filosofie, 

Sociologie și alte discipline umaniste cu caracter obligatoriu sau 

opțional [6]. 

În clasa a VII-a, prin problematica abordată, referitoare la 

viaţa în societate, la sistemul politic din România şi la raportul 

cetăţean – stat, programa şcolară îi familiarizează pe elevi cu valori, 

principii şi concepte democratice, cu drepturile omului; îi pune pe 

elevi în situaţia exersării unor atitudini şi relaţii interpersonale (în 

grup şi între grupuri), precum şi a exersării calităţii de cetăţean, a 

cetăţeniei active. În clasa a VIII-a, prin abordarea unor concepte şi 

principii de bază ale democraţiei (de exemplu, autoritatea, 

responsabilitatea, dreptatea, libertatea, proprietatea etc.), este propusă 

aprofundarea, discutarea nuanţată a valorilor/principiilor democratice 

şi exersarea practicilor specifice unui regim politic democratic, cu 

care elevii s-au familiarizat deja, în parte, în clasa a VII-a. În cadrul 

abordării conceptuale propuse, pot fi integrate şi revalorizate 

cunoştinţele dobândite de către elevi în clasa a VII-a şi pot fi formate 

şi dezvoltate în continuare, într-un context nou, capacităţile şi 

deprinderile specifice. În acest sens, în tratarea temelor propuse se va 

face apel la enunţuri cuprinse în texte cu care elevii s-au familiarizat 

deja (Constituţia României, Declaraţia universală a drepturilor 

omului), precum şi la alte referinţe care includ texte, exemple, cazuri, 

imagini etc., discutate în clasa a VII-a. Abordarea temelor trebuie să 

aibă în vedere perspectivele deschise României prin aderarea la 

Uniunea Europeană, precum şi aspecte legate de participarea ţării 

noastre în cadrul organismelor internaţionale (O.N.U., Consiliul 

Europei etc.) [5]. 

La nivelul școlii primare, dezvoltarea abilităților sociale și a 

spiritului civic începe din clasa a III-a și continuă în clasa a IV-a. În 
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acord cu finalitatea urmărită prin studiul acestei discipline, învățarea 

vizează interiorizarea unor norme de conduită, manifestarea unor 

deprinderi de comportament moral-civic pornind de la contextele 

firești de viață și de la grupurile din care fac parte elevii la această 

vârstă. Educația prin și pentru democrație este un proces complex și 

de lungă durată. Școlarul mic este implicat în viața socială prin 

apartenența sa la familie, la grupurile de prieteni și de învățare, dar și 

prin relațiile specifice pe care el le poate stabili cu diverse instituții și 

organizații din comunitatea în care trăiește (de exemplu, școala, 

primăria, biserica, diferite organizații nonguvernamentale etc.). De 

aceea, procesul de socializare poate și trebuie să înceapă de timpuriu 

[4]. 

Aceasta a fost situația educației civice și sociale până în anul 

2016, an care a fost marcat de adoptarea noului plan-cadru de către 

Ministerul Educației pentru invățământul gimnazial, care va fi pus în 

aplicare în 2017-2018. Astfel, Cultura civică devine Educație 

socială, iar în cadrul acestei discipline se vor studia următoarele:  

 Gândire critică și drepturile copilului (clasa a V-a), Educație 

interculturală (clasa a VI-a), Educație pentru cetățenie democratică 

(clasa a VII-a) și Educație economico-financiară (clasele a VIII-a – a 

IX-a) [3]. 

Concluzionăm prin a menționa că abilitățile sociale și civice 

reprezintă un set de abilități care pot conduce la îmbunătățirea 

calității vieții indivizilor, astfel, școala rămâne principalul pilon al 

formării acestor abilități și competențe în rândul tinerilor încă de la o 

vârstă fragedă.  
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studying and analyzing this problem, is noticed a strong connection 

between personality traits, will, self-development and creative 

imagination. The article describes the methodology of development 

of creative imagination of the teacher and are set in its levels. 

Key words:  creative imagination, teacher, art education, 

original approaches, the levels of imagination’s development. 

 

Adnotare 

În această investigație, accentul este pus pe studierea 

dezvoltării imaginației creative la profesorii din domeniul artistico-

plastic. Astfel, prin studierea și analiza problemei date, se observă 

conexiunea dintre trăsăturile puternice ale personalității, voința, 

autodezvoltarea și imaginația creativă. În articol este descrisă 

metodologia dezvoltării imaginației creative a profesorului și sunt 

stabilite nivelele acesteia. 

Cuvinte-cheie: imaginație creativă, profesor, educație 

artistico-plastică, abordări originale, nivelurile dezvoltării 

imaginației creative. 

 

Cea mai importantă condiție pentru deblocarea potențialului 

creativ al profesorilor este dezvoltarea imaginației creative. Motivul 

acestei poziții este găsit în scrierile celor mai renumiți oameni de 

știință. Un material bogat pentru studierea naturii imaginației este 

găsit în lucrările filosofilor, esteticienilor, care dezvoltă teoria artei 

(Peajet, Schiller, Max Stirner, Nietzsche etc.). În studiile lor, ei se 

concentrează asupra unor astfel de concepte-cheie ca imagine, 

simbol, misiunea artistului. Aspectul pedagogic al imaginației 

creative este cercetat profund în literatura națională despre pedagogie 

și psihologie. 

Pentru a concretiza noțiunile de imaginație creativă și 

creativitatea profesorilor, vom menționa tratatul de psihologie al 
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profesorului Paul Popescu-Neveanu, în care autorul oferă o tratare 

mai amplă a noțiunii de imaginație creativă și face trimitere la 

autorul Piaget, care susține că noțiunea de creativitate este sinonimă 

cu imaginația creativă  [apud 3, pp. 327-337]. 

Definirea creativității pedagogice o găsim în lucrarea 

Dicționar de pedagogie a profesorului Sorin Cristea, care califică 

această noțiune ca model de abordare a calităţilor necesare 

educatorului/profesorului pentru proiectarea şi realizarea unei 

activităţi de educaţie/instruire eficientă, prin valorificarea 

capacităţilor sale de înnoire permanentă a acţiunilor specifice, la 

nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ, în contextul 

resurselor şi al condiţiilor existente în cadrul comunităţii educative, 

al şcolii ca „organizaţie care învaţă”, al clasei de elevi etc. [2, pp. 63-

69]. 

Elaborarea unui astfel de model la nivelul ştiinţelor 

educaţiei/pedagogice presupune raportarea la: a) conceptul 

psihologic de creativitate ce desemnează dispoziţia, care există în 

stare potenţială la orice individ şi la orice vârstă, de a produce ceva 

nou şi relevant la nivel individual sau social, cu implicaţii extinse 

cantitativ sau restrânse calitativ [Dictionnaire de la psychologie, 

Norbert Sillamy, 1995, p. 67]; b) normativitatea 

pedagogică/didactică, în cadrul căreia creativitatea constituie un 

principiu general de proiectare a educaţiei/instruirii, determinant 

pentru asigurarea şi menţinerea calităţii oricărei activităţi concrete 

(lecţie etc.) în context deschis, ceea ce impune valorificarea sa în 

procesul de formare a cadrelor didactice. 

Conceptul psihologic de creativitate se defineşte prin 

„capacitatea de a produce opere noi, de a utiliza comportamente noi, 

de a găsi soluţii noi la o problemă" [Grand Dictionnaire de la 

Psychologie, p. 182]. Realitatea psihologică, reflectată la diferite 
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niveluri de dezvoltare, aprofundare, interiorizare, impune abordarea 

creativităţii din diferite perspective, distincte, dar şi complementare: 

 extinsă, cantitativ – ca trăsătură general-umană „utilă în 

rezolvarea problemelor întâmpinate de un individ în viaţa sa 

profesională sau cotidiană" – creativitate individuală;  

 restrânsă, calitativ – ca trăsătură specială „care poate genera 

descoperiri ştiinţifice, noi curente artistice, invenţii şi 

programe sociale inovatoare" – creativitate socială 

(confirmată social);  

 economică – „evidenţiată prin faptul că noile produse ori 

servicii înseamnă noi locuri de muncă", invenţii şi inovaţii 

care contribuie la creşterea eficienţei activităţii în contextul 

societăţii postindustriale, informaţionale, bazate pe 

cunoaştere; 

 managerială – relevantă atunci când „organizaţiile şi 

societatea sunt nevoite să-şi adapteze resursele la cerinţele 

activităţilor în perpetuă schimbare", intervenind decizional, în 

sens strategic şi inovator; 

 mistică/tradiţională – care recunoaşte, respectă, cultivă, 

valorifică, dezvoltă, în diferite contexte generale şi particulare 

şi în situaţii concrete, mitul inspiraţiei înnăscute; 

 pragmatică – invocată la nivelul acţiunilor eficiente bazate pe 

un demers teoretic adaptabil, în condiţii de schimbare, 

evaluabile managerial şi „sub semnul comercializării"; 

 psihodinamică – evidentă în condiţiile în care „creativitatea 

este rezultatul tensiunii dintre realitatea conştientă şi 

pulsiunile inconştiente"; 

 psihometrică – evidenţiată prin diferite probe evaluabile în 

situaţii generale şi particulare, în mod special prin teste „de 

gândire divergentă"; 
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 cognitivistă – care marchează evoluţia specială a creativităţii 

pe parcursul a două etape; 

 generativă – individul construieşte reprezentări mentale ale 

căror funcţii duc la apariţia descoperirilor creative; 

 exploratoare – funcţiile  respective generează idei creative; 

 socială – pune accent pe „importanţa influenţei mediului 

social asupra creativităţii", stimulată în funcţie de specificul 

fiecărui domeniu social (cultură, economie, educaţie, 

medicină, politică, religie, comunitate umană/internaţională, 

naţională, teritorială, locală etc.; 

 psihosocială – evidentă la nivelul trăsăturilor personalităţii 

creatoare/creative, semnificative pentru înţelegerea 

creativităţii: „gândirea independentă, încrederea în sine, 

fascinaţia complexităţii, orientarea estetică şi asumarea 

riscurilor"; 

 interacţionistă – susţinută/exprimată prin: a) „teorii implicite 

care se fundamentează pe conjugarea unei serii de factori 

cognitivi şi de personalitate”, conţinând diferite „legături 

între idei", b) teorii explicite care afirmă că fenomenul 

creativităţii se situează la confluenţa dintre motivaţia 

intrinsecă, abilităţi şi cunoştinţe relevante într-un domeniu şi 

aptitudini creative semnificative (Robert J. Sternberg, 2005, 

pp. 13-24) [apud 2 p. 672-673]. 

În această ordine de idei, revenim la problema dezvoltării 

imaginației creative a profesorilor, o problemă relevantă prin faptul 

că acest proces mental este o componentă integrantă a oricărei forme 

de activitate creativă, inclusiv a procesului de predare.  

Punctul forte al gândirii originale, creative este abilitatea de a 

privi diferit sau într-o nouă modalitate lucrurile. Sub semnificația 

unei gândiri independente se află inițiativa, și anume capacitatea de a 

face primul pas în rezolvarea problemelor într-un mod inedit. 
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Această abilitate, la rândul său, depinde de imaginație, de 

capacitatea de a forma conștient ceva nou, ceva diferit de cele 

întâlnite anterior în realitate. Imaginația creativă a profesorului 

creează un fel de bază pentru dezvoltarea abilități de cercetare, 

inițiativă și activitate de observare. 

Nivelul dezvoltat al imaginației presupune că profesorul se 

gândește neconvențional și este gata pentru căutarea abordărilor 

originale, pentru analiza situațiilor educaționale și pentru 

soluționarea problemelor pedagogice. Imaginația dezvoltată permite  

combaterea eficientă a așa-numitei inerții psihologice, adică a 

gândirii șablonate (concentrarea provizorie a gândirii). În acest caz, 

după cum arată practica, este eficientă bazarea pe astfel de forme de 

activitate ca traininguri și seminare pentru dezvoltarea imaginației 

creative [4, p.2]. 

Formele sau, mai curând, procedeele care facilitează 

dezvoltarea imaginației creative, sau în alte surse putem găsi aceste 

procedee referite la creativitate sunt: 

- Analogia – porneşte de la ceva cunoscut şi interpretează o 

situaţie nouă prin raportarea la modelul asimilat. Psihologia cognitivă 

alocă un rol important analogiei în rezolvarea de probleme. Aceste 

cercetări au fost iniţiate de către psihologul american de origine 

germana K. Duncker (1945) prin celebrele probleme ale radiaţiei şi 

ale comandantului. Prin analogie, subiectul realizează un transfer al 

unei situaţii vechi, cunoscute, într-o situație nouă, în vederea 

explicării celei noi. 

- Asocierea – se raportează la principiile asociaţiei, mai ales 

la asocierea prin contiguitate spaţio-temporală. Psihologul american 

A. Osbom (1971), în studiile sale dedicate creativităţii, acordă un rol 

important asocierii sistematice ca procedeu de imaginaţie voluntară. 

Subiectul este forţat la astfel de asocieri cu ajutorul unor întrebări 

privitoare la structurile asociative posibile pornind de la contiguitatea 
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spaţio-temporală, de la asemănări sau contraste. Spre exemplu, un 

procedeu de investigare a creativităţii îl constituie înlănţuirea 

asociativă privitoare la utilizări cât mai variate ale unor obiecte 

banale. Mai mult decât atât, Osbom antrenează subiectul în operaţii 

de modelare mentala, virtuală a relaţiilor spaţiale şi simbolice. 

- Adaptarea este un procedeu prin care mijloace şi modalităţi 

de imaginaţie, utilizate într-un context, sunt adaptate şi utilizate 

ulterior într-un alt context. Este un procedeu frecvent utilizat în 

creaţia literară sau în adaptările regizorale ale unor piese de teatru 

clasice. 

- Modificarea este un procedeu mai complex, ce implică 

transformări care vizează aspecte, laturi ale obiectelor. Se ajunge la 

noi forme, la noi configuraţii, la un nou aspect pornind de la ceva 

cunoscut. Modificarea şi restructurarea sunt, pentru producţia 

modernă de bunuri de consum, mijloace des utilizate în vederea 

sporirii atractivităţii şi a creşterii vânzărilor. Un calculator, a cărui 

unitate centrală este dotată cu carcasă transparentă şi cu iluminare 

internă, apare mai atractiv pentru unii cumpărători decât un 

calculator obișnuit, cu carcasă opacă. 

- Substituirea este procedeul de înlocuire a unor elemente cu 

altele în vederea producerii unor produse noi, mai performante. 

Avioanele modeme de pasageri apelează la substituirea metalului cu 

substanţe polimerizate care au o duritate apropiată de cea a 

diamantului, rezistenţă la suprasolicitări şi sunt mai uşoare de zeci de 

ori decât metalul. 

- Amplificarea/ hiperbolizarea este un procedeu frecvent 

utilizat în literatură cu scopul de a mări impactul asupra cititorului. 

- Diviziunea şi rearanjarea presupun un procedeu similar 

analizei şi sintezei. Obiectul sau rezultatul artistic al unei creaţii este 

separat, descompus în părţi componente, se încearcă rearanjarea, 
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reordonarea în așa fel, încât rezultatul final să poată fi verificat, 

validat şi aplicat [1, pp. 344-345]. 

Este deosebit de important ca profesorii să-și dezvolte 

abilitatea de a da frâu liber imaginației.  

Nu întâmplător, SL Rubinstein a argumentat că 

autodezvoltarea imaginației creative se datorează, într-o oarecare 

măsură, tehnologiei, iar absența sau imperfecțiunea acesteia, 

caracterul inadecvat al sarcinilor creative pot inhiba imaginația 

creatorului [5, p. 206]. 

O altă metodă eficientă în dezvoltarea imaginației creative 

este așa-numitul „joc creativ” (scenariu-rol, intelectual etc.).  

Printre jocurile creative există un număr mare de jocuri bine-

cunoscute de mult timp, cum ar fi „Burime", ghicitul de cuvinte etc. 

Oamenii de știință au propus, de asemenea, diverse sarcini 

creative pentru dezvoltarea imaginației: „Crearea unei imagini 

(obiect, fenomen)”, „Al treilea e de prisos”, „Crearea unei propuneri 

din trei cuvinte”, „Algoritmul de construire a unui oximoron” și 

altele. Studiul a identificat trei niveluri de dezvoltare a imaginației 

creative la profesori:  

Incipient – în care sunt numite gata materialele existente și 

fenomenele;  

Recreativ – atunci când sunt propuse obiectele disponibile sau 

fenomenele care au fost supuse impactului uman; 

Creativ – bazat pe percepția imaginativă, care cel mai mult 

reflectă atitudinea personală, subiectivă a fenomenului uman numit.  

Din păcate, un număr destul de mare de profesori care au 

participat la experiment, a demonstrat nivelul incipient, ceea ce 

indică o imaginație schematică, slabă. În lucrările lor creative, 

profesorii, care sunt la acest nivel, nu au utilizat detalii, ei au oferit 

descrieri schematice, lipsite de viziune figurativă. 
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În același timp, profesorii, demonstrând un nivel ridicat de 

creativitate și imaginație, pot crea ceva original, independent complet 

reflectând un nivel ridicat de erudiție și înțelegerea sarcinilor etc. [4, 

p. 6] 

În concluzie, putem deduce că dezvoltarea imaginației 

creative la profesorii de educație artistico-plastică îi ghidează spre 

crearea unei noi imagini independente și a unor idei care sunt 

încorporate în produsele originale sub diverse forme de activitate 

educativă (crearea situațiilor de predare – învățare, participarea la 

proiecte de diferite orientări socioculturale, executarea produselor 

creative în diverse tehnici și forme de artă etc.). 
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MANAGEMENTUL PRIN MUNCA DE ECHIPĂ ȘI LUAREA 

DECIZIEI 

Margareta SIMEREŢCHII, doctorandă 

 

Abstract 

The article reflects essential aspects related to implication of 

teaching staff in decisional process of school organization. There are 

present some suggestions to refer to collaboration of teaching staff 

with managerial team and the impact produced in endorsement of 

some efficient and qualitative decisions, but and their perspective to 

be members of macro team. 

 Key words: decision, teaching staff, managerial team, 

implication, collaboration, cooperation, school organization. 

 

Adnotare 

Articolul reflectă aspecte esențiale ce țin de implicarea 

cadrelor didactice în procesul decizional al organizației școlare. 

Sunt prezentate unele sugestii cu referire la colaborarea cadrelor 

didactice cu echipa managerială și impactul produs în adoptarea 

unor decizii eficiente și calitative, dar și perspectiva lor de a fi 

membri ai unei macroechipe. 

 Cuvinte-cheie: decizie, cadre didactice, echipă managerială, 

implicare, colaborare, cooperare, organizaţie şcolară. 

Noua politică educaţională prefigurată în finalităţile educaţiei 

determinate de Codul educaţiei implică un management educaţional 

care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei de învăţământ printr-

o conducere eficientă, ca urmare a planificării, organizării, 

coordonării şi implicării personalului didactic în luarea deciziei. Or, 
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conducerea este arta de a mobiliza oamenii, de a-i inspira, de a-i 

însufleţi în activitatea privind realizarea obiectivelor preconizate. 

Fiind un proces direcţionat, managementul tinde spre realizarea 

acestor obiective prin mobilizarea resurselor umane, ceea ce asigură 

punerea în practică a programului, dezvoltarea organizaţională prin 

promovarea unei strategii educaţionale de sporire a implicării/ 

participării resurselor umane în viaţa instituţiei educaţionale. 

Eficienţa deciziei depinde de competenţa profesională a managerului, 

de capacitatea de a mobiliza şi a îndruma colectivul instituţiei de 

învăţământ, de asigurarea valorificării la maximum a potenţialului 

uman şi material, cu scopul de a răspunde la toate cerinţele şi 

acţiunile factorilor educativi. Metamorfozele sociale, economice şi 

politice din societatea noastră impun o atitudine nouă în luarea 

deciziilor, întru promovarea şi consolidarea democraţiei, a valorilor 

la nivel individual, interpersonal, grupal, organizaţional. Practicile 

educaţionale denotă avantajele şi dezavantajele deciziilor de grup, 

reflectate în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 1. Avantaje şi dezavantaje în luarea deciziei de grup 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

Sunt generate mai multe informaţii 

şi sunt utilizate mai multe 

cunoştinţe. 

Procesul decizional de grup durează 

mai mult. 

Sunt generate mai multe alternative 

decizionale. 

 Apar situaţii în care nimeni nu este 

răspunzător. 

Implicarea în aplicarea deciziei 

finale va fi mai mare din partea 

membrilor grupului. 

Membrii grupului pot fi presaţi să 

accepte decizia preferată de 

majoritate. 

Se atestă o îmbunătăţire a Deciziile de grup pot fi, în unele 
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comunicării în legătură cu motivele 

luării deciziei. 

situaţii, rezultatul compromisului 

sau al indeciziei unei părţi a 

grupului 

În selectarea alternativei optime, 

grupurile pot fi mai dispuse să îşi 

asume riscuri mai mari decât 

decidenţii individuali. 

Indivizii pot începe să creadă că ar 

trebui să fie implicaţi în toate 

deciziile, inclusiv în cele  impuse 

din partea superiorilor 

Creşterea creativităţii, rezultată din 

existenţa mai multor abordări şi 

puncte de vedere diferite. 

Poate interveni fenomenul numit 

„gândire de grup”. 

Se îmbunătăţeşte capacitatea de a 

lua decizii. 

 

 

Când să ne implicăm subordonaţii? V. H. Vroom şi Ph. W. 

Yetton au fost primii care au oferit managerilor o serie de linii 

directoare care să le permită să afle care sunt condiţiile în care 

trebuie să îşi implice subalternii în procesul de luare a deciziilor. 

Modelul lui Vroom are o mare importanţă pentru practica 

managerială, deoarece poate permite îmbunătăţirea calităţii deciziilor 

şi creşterea implicării subalternilor în implementarea lor. Astfel, 

luarea deciziei în funcţie de stilul managerului reprezintă 

continuitatea de la stilul autoritar (ia decizii singur), spre cel 

consultativ (îi implică parţial), şi până la cel cu participarea cea mai 

mare, prin luarea deciziilor de grup, când managerul împarte 

problema cu subalternii, reuniţi ca grup, generează şi evaluează 

alternativele împreună şi încearcă să ajungă la o înţelegere asupra 

unei soluţii. Rolul managerului, în acest caz, este mai degrabă 

asemănător aceluia de moderator al discuţiilor; el nu încearcă să îi 
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influenţeze pe membrii grupului să adopte o anume soluţie şi este 

gata să accepte să implementeze soluţia pe care o sprijină tot grupul.  

În acest context, am realizat un Program de formare a 

competenţelor în luarea deciziei eficiente în activitatea instituţiei –

ilustrat în tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Program de formare a competenţelor 

Ac 

tivi

tăţi 

Subiectele 

abordate 

Resurse 

umane 

Forme 

de 

organizare 

Metode utilizate 

1. 
Decizia – abordări  

generale 

Manageri Colectivă 

Conversația 

Discuţii 

Dezbateri  

„Ştiu, vreau să ştiu, 

am învăţat” 

2. 

Managementul clasei  

şi competenţe în 

luarea deciziilor 

3. 

Performanţe şi 

aptitudini 

necesare unui 

profesor – manager  

de succes 

4. 

Roluri şi 

responsabilităţi 

ale profesorului 

manager 
Manageri 

Frontală  

Grup  

Conversația 

Discuţii 

Explicaţia  

Etapele deciziei 

5. 

Metode şi tehnici de 

luare eficientă a 

deciziilor  

Manageri 

Frontal 

Individual 

În grup  

Conversația 

Exerciţiul  

Exemplul propriu 

Metoda „Pălăriile 

gânditoare” etc.  
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O condiţie importantă a implicării/participării personalului 

didactic la luarea deciziilor o are nivelul de pregătire profesională a 

membrilor, implicit, a capacităţii de luare a deciziei.  

În rezultatul realizării acestui obiectiv, nivelul de competenţe 

a cadrelor didactice/educatorilor s-a schimbat în pozitiv. 

 
 

Fig.1. Nivelul de competenţe ale  personalului în luarea  deciziilor 

 Calitatea deciziei este cel mai important aspect al luării unei 

decizii. Din acest punct de vedere, vom trece în revistă mai întâi 

caracteristicile unei echipe decizionale eficiente: 

1. Grupul îşi înţelege / acceptă obiectivele şi sarcinile; 

2. Fiecare membru al grupului participă la discuţii; 

3. Divergenţele de păreri nu conduc la conflict; 

4. Deciziile sunt adoptate în consens; 

5. Conducătorul grupului nu îi domină pe ceilalţi, iar aceştia nu au 

poziţii ostile faţă de el; 

6. Când grupul primeşte o sarcină, fiecărui membru îi este 

repartizată realizarea unei activităţi, pe care el o acceptă; 

7. Grupul îşi autosupraveghează şi autocorectează activitatea în 

raport cu obiectivele. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Grupa exp. 16,20% 40,50% 42,20%

Grupa de control 11,40% 31,40% 57,10%

Inalt Mediu Scăzut 
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  În contextul enunțat, misiunea managerului este de a-i 

direcționa pe colegi să manifeste autonomie în rezolvarea 

problemelor. „Atunci când un colaborator vine cu o problemă, pentru 

care vă cere să luați o decizie, obișnuiți-vă să-l invitați să gândească 

și el, cerându-i să precizeze situația și opțiunile posibile, apoi rugați-l 

să analizeze aceste opțiuni și să o aleagă pe cea mai bună” [5, p. 

158]. 

Vasile Gh. Cojocaru, referindu-se la modelul activ-

participativ în luarea deciziei, afirmă că acesta „este un model 

democratic, care se bazează pe luarea deciziilor în colectiv, ţinând 

cont de valorile, interesele, opţiunile şi punctele de vedere ale 

participanţilor. Directorii care folosesc acest model de participare 

mizează mai mult pe cooperare şi conlucrare a tuturor celor care 

formează o organizaţie şi tind să implice în viaţa acesteia membrii 

lor, ceea ce consolidează, dezvoltă organizaţia”[3, p. 99]. 

Pentru a observa gradul de implicare a cadrelor didactice în 

actul decizional al instituţiei, a fost aplicat un chestionar la 32 de 

cadre didactice dintr-o instituţie de învăţământ preuniversitar din 

mun. Chişinău. Faptul că 66% din cadrele didactice consideră că 

sugestiile cu care vin sunt luate în considerare de echipa managerială 

denotă un grad  înalt de colaborare a cadrelor didactice cu echipa 

managerială, ceea ce conferă actului decizional al instituţiei accente 

de colaborare şi cooperare eficientă. 31% din cadrele didactice 

chestionate consideră că sugestiile cu care vin sunt luate în calcul 

parţial; acest fapt s-ar explica prin gradul redus de implicare a 

cadrelor didactice, prin calitatea sugestiilor, dar şi prin capacitatea / 

incapacitatea echipei manageriale de a accepta idei noi, diferite, 

poate chiar incomode. Acceptarea  sugestiilor valoroase, utile 

interesante şi diversificate de către administraţie oferă oportunităţi 
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de implicare directă a cadrelor didactice în adoptarea deciziilor la 

nivel de şcoală. 

Echipa managerială şcolară trebuie să implice cadrele 

didactice în soluţionarea diferitor probleme din instituţie. Din figura 

de mai sus se observă că 84% din cadrele didactice consideră că sunt 

consultaţi de echipa managerială în soluţionarea problemelor 

instituţiei. Acest fapt le conferă putere de influenţă a actului 

decizional, le inspiră încredere în forţele proprii şi le oferă 

posibilitatea de a se simţi utili la locul de muncă. Capacitatea de a 

relaţiona oferă procesului de colaborare între cadrele didactice și 

echipă managerială un imbold în democratizarea actului de 

conducere, încadrându-i într-o macroechipă. Totuşi faptul că 7 % 

dintre cadrele didactice declară că sunt consultate parţial de echipă 

presupune un grad redus de solicitare a opiniei din partea echipei. 

Aspectul dat ţine şi de tipul personalităţii, de gradul de receptivitate 

din partea echipei, care, la rândul ei, ar trebui să utilizeze tehnici de 

colaborare ce vizează stimularea curajului în enunţarea viziunilor. 

Faptul că 9% consideră că nu sunt solicitaţi în soluţionarea 

problemelor marchează caracterul distant sau detaşat al unor cadre 

didactice de problemele școlii. Echipa managerială ar trebui să 

demonstreze insistenţă, prin implicarea tuturor cadrelor didactice. 

Despre eventualele probleme este necesar să se familiarizeze cadrele 

didactice, fapt care le-ar determina să înţeleagă cât de importantă 

este implicarea lor, căci fiecare idee emisă poate fi una valoroasă. 

Chiar şi atunci când, din anumite motive obiective, nu este acceptată 

vreo idee, este necesar ca echipa managerială şcolară să aducă 

argumente valide în defavoarea ideii enunţate.  

 A fi receptiv înseamnă a demonstra  deschidere şi dorinţă de 

lansare şi de promovare a ideilor noi. O instituţie de învăţământ care 

nu este informată despre inovaţiile din domeniu, dar şi despre ideile 

colegilor, care vin, poate, în contradicţie cu aspectele şablonarde de 
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ani, nu poate face faţă cerinţelor actuale și nici nu poate satisface 

aşteptările beneficiarilor. Orice schimbare presupune efort, muncă, 

putere de depăşire a stereotipurilor, dar şi o gândire pro-activă. 

Schimbarea presupune evoluţie, deci implementarea ideilor noi 

constituie un remediu consolidat de extindere a filonului educaţional. 

Pentru ca o idee nouă să prindă viaţă, e necesar ca ea nu doar să fie 

enunţată, ci, mai ales, auzită, analizată, dar şi valorificată, după caz. 

84% dintre cadrele didactice consideră că echipa managerială este 

receptivă la ideile noi, ceea ce conferă actului de colaborare dintre 

cadrele didactice și echipă perspective de unificare. 16% dintre 

cadrele didactice consideră acest aspect unul la care se atrage atenţie 

parţial. 

Funcţiile care dau deținătorului putere decizională trebuie să 

fie organizate flexibil. Ideea de transparentizare a funcţiilor de 

conducere în instituţiile şcolare este reflectată şi în Codul educaţiei, 

art. 50: „Funcţiile de director şi de director adjunct se ocupă prin 

concurs, în baza criteriilor de competenţă profesională şi 

managerială”, iar în Strategia „Educaţia – 2020”, unul dintre 

principii se referă la reconsiderarea, în acest context, a echipelor 

manageriale școlare, care nu mai pot activa fără a se instrui continuu 

și fără a accepta schimbarea. Aceasta determină organizarea unor 

acţiuni corecte şi transparente în vederea învestirii în funcţii de 

conducere a unor personalităţi care întrunesc caracteristicile 

reflectate în figura 3, şi care produc un impact benefic asupra 

activității instituţiei şcolare.  
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Fig.3. Nivelul de competență a cadrului managerial 

 Gradul de flexibilitate în selectarea membrilor echipei 

manageriale este reflectat în figura 2. Cadrele didactice au apreciat 

acest aspect cu 81%, un rezultat destul de relevant, ce demonstrează 

că nivelul de transparentizare este bine conturat. 19% dintre cadrele 

didactice au apreciat aspectul dat parţial. În procesul adoptării 

deciziei optime, un rol important îl deţine şi gradul de relaţionare a 

echipei manageriale cu cadrele didactice. 

Pentru a se implica în actul decizional al instituţiei, cadrul 

didactic ar trebui să aibă încredere că stilul de conducere adoptat în 

organizaţia şcolară este eficient. 91% dintre cadrele didactice  

consideră că stilul de conducere adoptat de echipă le inspiră 

încredere. Acest rezultat demonstrează o aplicare eficientă, conform 

teoriilor situaţionale a stilurilor de conducere. Faptul că la 9% dintre 

cadrele didactice li se inspiră doar parţial încredere reliefează 

perspectiva aplicării strategiilor manageriale adecvate pentru a 

contribui la creşterea nivelului de încredere a cadrelor didactice în 

raport cu abilităţile manageriale demonstrate (Fig. 4). 
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Fig. 4. Gradul de relaţionare a echipei manageriale cu cadrele 

didactice 

 Gradul de deschidere şi cooperare dintre echipă şi cadrele 

didactice, prezentat în figura 3, conturează capacitatea de a discuta 

cu echipa orice subiect de natură profesională, fără teama unor 

repercusiuni, cu 81%. Cu 19%, cooperarea este parțială. În același 

context, 97% dintre cadrele didactice consideră că sunt încurajate de 

echipa managerială școlară în dezvoltarea competențelor 

profesionale și doar 3 % sunt de părere că nu li se oferă această 

oportunitate. Capacitatea echipei de a informa profesorii despre 

inovațiile din sistemul educațional este cotată cu 88%, iar 12% au 

răpuns negativ. Această perspectivă este una ce direcționează 
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colectivul spre descoperirea inovațiilor din domeniul educațional şi 

contribuie la creşterea profesională a cadrelor didactice. 

Echipa managerială are doar de câştigat dacă consultă 

cadrele didactice în soluţionarea problemelor instituţiei. Cadrele 

didactice constituie o veritabilă sursă de idei, fiind descendențe din 

sistemul educaţional, iar problemele şi eventualele soluţii propuse 

reprezintă un imbold în adoptarea  deciziilor optime pentru întreaga 

organizaţie.  

Prin urmare, atunci când managerul comunică frecvent cu 

echipa, manifestă respect faţă de membrii echipei, este consecvent în 

acţiuni, demonstrează  competenţă managerială și profesională, 

atunci se poate ajunge la o decizie calitativă sau eficientă.  

Misiunea echipei manageriale este de a acorda şanse egale de 

implicare şi manifestare cadrelor didactice, de a le solicita opinia şi a 

le oferi posibilitatea de a se implica direct în actul decizional al 

instituţiei, ceea ce va marca noi perspective de transparentizare a 

procesului decizional al instituţiei şi pentru a privi multiaspectual 

întregul proces. 
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ABORDĂRI CURRICULARE ALE CONCEPTELOR DE 

TEORIE LITERARĂ ÎN CLASELE PRIMARE 

 

Tatiana PETCU  

 

Abstract 

 The elements of literary theory are a rather important 

concern in the field of primary education, and the preparation of 

students in the creative spirit becomes a mandatory necessity, which 

is imposed by the factors of modern age development. 

 In the formation of literary theory concepts primary school 

teachers should focus on normative documents: School curriculum 

cl. I-IV and the Implementation Guide for the Modernized 

Curriculum for the Primary. 

 Primary pupils, especially those in grades 4, may acquire the 

concepts of literary theory only on the basis of the literary text. By 

capitalizing on literary texts, they can receive and understand the 

artistic values of artistic means that emphasize the appropriation of 

an object or action. 

 Key words: literary theory, normative documents, primary 

education, artistic means. 

 

Adnotare 

 Elementele de teorie literară  sunt  o preocupare destul de 

importantă în domeniul învățământului primar și pregătirea elevilor 

în spiritul creator devine o necesitate obligatorie, care este impusă 

de factorii dezvoltării epocii moderne. 

La formarea conceptelor de teorie literară, învățătorii 

claselor primare trebuie să se axeze pe documentele normative: 
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Curriculumul școlar cl. I-IV-a și Ghidul de implementare a 

curriculumului modernizat pentru treapta primară.  

Elevii din ciclul primar, în special cei din clasele a IV-a, pot 

însuși conceptele de teorie literară numai în baza textului literar. 

Valorificând textele literare, ei pot recepționa și înțelege valoarea 

artistică a mijloacelor artistice, care scot în evidență însușirea unui 

obiect sau a unei acțiuni. 

 Cuvinte-cheie: teorie literară, documente normative, 

învațământ primar, mijloace artistice. 

 

Includerea în curriculumul școlar și în manuale a conceptelor 

de teorie literară este necesară, având în vedere că se insistă în 

continuare, în cadrul disciplinei Limba și literatura română, asupra 

extinderii aspectului funcțional-aplicativ.  

„Reforma învățământului avansează un nou scop educațional 

– formarea personalității libere și creatoare, care presupune implicit 

și capacitatea de comunicare” [1, p. 33].  

Un rol important în predarea noţiunilor de teorie literară îl are 

curriculumul școlar și manualele şcolare cu conţinut amplu, variat, 

adecvat scopului disciplinei şi ţinând seama de cerinţele 

curriculumului. 

Curriculumul școlar  pentru clasele I-IV promovează o 

viziune nouă asupra însușirii limbii și literaturii române de către 

elevii din clasele primare. Modelul de organizare și desfășurare a noii 

viziuni privind parcursul didactic în învățarea limbii și literaturii 

române este numit „model comunicativ-funcțional”.  

Curriculumul școlar  pentru clasele I-IV propune o serie de 

termeni noi, acoperind realități schimbate și determinând mentalități 

transformabile. Conceptele cu efecte metodologice sunt următoarele: 

arii curriculare, curriculum-nucleu, standarde de performanță, 

competențe și subcompetențe. La acestea, învățarea limbii și 
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literaturii române  presupune extinderea unor componențe ale 

comunicării spre capacități de emitere-recepționare (orală și scrisă). 

„Modelul comunicativ–funcțional de învățare a limbii și 

literaturii române în învațământul primar presupune dezvoltarea 

integrală a capacităților ce vizează cele patru deprinderi: înțelegerea 

după auz, vorbirea, lectura, scrierea” [2, p. 14]. Acestea sunt 

integratoare, intradisciplinare, adică în fiecare moment al învațării se 

realizează „din toate”, fiind astfel împărțite numai din rațiuni 

metodologice si explicative.  

În practică, competențele specifice, subcompetențele, 

formulate în curriculum, se nuanțează în fiecare lecție/ sistem de 

lecții (sau unitate didactică) prin intermediul obiectivelor 

operaționale. Acestea sunt elaborate, utilizând verbe ca: a descrie, a 

selecta, a demonstra, în mod direct de învățător, pentru fiecare grup 

sau clasă de elevi. Ele confirmă acțiunea elevilor care identifică, 

demonstrează, clasifică, elaborează, enunță, execută, aplică 

caracterizează, creează.  

În clasele primare, propunem pentru studiere unele noțiuni 

elementare de teorie literară.  

Conținutul conceptelor de teorie literară în învățământul 

primar este determinat de  curriculumul școlar pentru clasele I-IV, de 

particularitățile psihologice ale elevilor de vârstă școlară mică. 

„Elevii din clasele primare trebuie să însușească mai multe noțiuni de 

teorie literară” [3, p. 274]. 

În cele ce urmează, sunt prezentate conținuturile curriculare, 

repartizate conform principiului concentric, a conceptelor de teorie 

literară. 

Competența specifică: Perceperea mesajului citit-audiat prin 

receptarea adecvată a universului emoțional și estetic al textelor 

literare și utilitatea textelor nonliterare [2, p. 62]. 
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Tabelul 1. Secvențe de conținuturi curriculare ale conceptelor 

de teorie literară în clasele primare 

CLASA I 

Subcompetențe Conținuturi 

2.6. Aprecierea personajelor după 

faptele descrise în text 

 Personajul literar și faptele sale  

 

CLASA a II-a 

Subcompetențe Conținuturi 

2.5 Exprimarea atitudinii față de 

comportamentul personajelor 

pozitive/negative recunoscute 

după faptele descrise 

 Personaje literare pozitive și 

negative 

 

 

CLASA a III-a 

Subcompetențe Conținuturi 

2.2. Recunoașterea unor specii 

literare în baza celor mai simple 

trăsături. 

 

2.5. Sesizarea trăsăturilor fizice  

și morale ale unor personaje, 

 Textul narativ. 

 Modurile de expunere: narațiune, 

dialog, descriere. 

 Personajele literare pozitive și 

negative. 
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conform faptelor descrise.  

2.13. Identificarea în textul citit a 

mijloacelor artistice: comparația 

și personificarea, în scopul 

evidențierii semnificației lor 

 

 Mijloacele de expresie artistică: 

comparația și personificarea 

 

 

 

CLASA a IV-a 

Subcompetențe Conținuturi 

2.4. Caracterizarea personajelor 

literare prin identificarea 

trăsăturilor fizice și morale în 

baza faptelor descrise în text 

2.8. Identificarea în textul liric a 

mijloacelor artistice: comparația 

și personificarea, valorificând 

rolul lor în text 

 Personajele literare – trăsături 

fizice, trăsături morale, conform 

faptelor descrise; 

 Mijloacele expresive ale 

comunicării orale; 

 Specii literare: povestea, 

povestirea, fabula, snoava, 

poezia, ghicitoarea, proverbul, 

numărătoarea 

 

Conceptele de teorie literară ajută elevii să înţeleagă mai bine 

mesajele textelor literare. Cadrele didactice din domeniul 

învățământului primar trebuie să formeze la elevii din clasele primare 

conceptele de teorie literară, competențe de utilizare în comunicare a 

mijloacelor artistice, să semene în sufletul elevului acele semințe de 

dragoste pentru frumos.  

Formarea conceptelor de teorie literară la elevii din clasa a IV-

a se poate realiza numai în baza textelor literare, prin explicarea 
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cuvintelor cu sens figurat din diverse îmbinări, prin determinarea 

genurilor și speciilor literare ale textelor literare.  

Învățătorul claselor primare trebuie să cunoască bine 

particularitățile psihologice ale gândirii elevilor din clasele primare și 

să contribuie cât mai eficient la dezvoltarea gândirii creative a lor, 

prin ilustrarea mijloacelor artistice (comparația și personificarea).  

Formarea conceptelor referitoare la mijloacele artistice implică 

aplicarea de către cadrele didactice a unui ansamblu de metode 

avansate.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ОТЦОВСТВУ 

В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 

Сулейман ДАШДЕМИР, докторант   

(Turcia) 

Abstract 

 In the article the problem of the parenthood of a stepfather in 

a serial marriage family is analyzed. By means of questionnaires and 
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projective methods the relationships between a father and his own 

child and between a stepfather and his foster child are found out. The 

comparison of cognitive, affective and behavioral relationship 

components between father-stepfather and children shows the 

specific of parenthood’ content of a stepfather. The parenthood of a 

stepfather may be described as more removed father’ position and as 

a less emotionally saturate relation to a foster child. Such attitudes 

are affecting proper position and paternity teenagers responsible for 

this - parents of the future. 

Key words: fatherhood, family, marriage repeated stepfather, 

stepfather relationship-child. 

 

Adnotare 

Articolul ridică problema educației adolescenților pentru 

paternitate în familia contemporană. Cu ajutorul unor chestionare 

complexe și al tehnicilor proiective, este determinată relația dintre 

tată și copilul biologic, născut în căsătoria precedentă, și relația 

dintre tatăl vitreg și copilul actualei soții, cu impact asupra formării 

adolescenților pentru rolul de părinte. Compararea componentelor 

cognitive, afective și comportamentale ale relației dintre tatăl 

biologic și copil, tată vitreg – copil au elucidat specificul 

conținutului paternității vitrege și problematica educației 

adolescenților pentru paternitate în familia reconstituită, în care 

soții au descendenți din mariajele anterioare. Manifestarea 

paternității în familia respectivă poate fi descrisă ca o poziție mai 

detașată și mai puțin emoțională a tatălui vitreg față de copilul 

biologic al soției. O atare poziție afectează educația pentru 

paternitate a adolescenților. 

Cuvinte-cheie: paternitate, familie, căsătorie repetată,  tată 

vitreg, relația tată vitreg – copil.  
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 Психолого-педагогическая подготовка к отцовству 

современных старшеклассников предполагает процесс 

трансформации образовательной парадигмы, основанной на 

понимании того, что сегодняшние старшеклассники – это 

поколение центениалов, которое родилось в эпоху Интернета. 

Оно не делит мир на цифровой и реальный, их жизнь плавно 

перетекает на экран и обратно [10]. Это обстоятельство 

необходимо учитывать при подготовке старшеклассников 

данного поколения к родительству.  

 Распространенным типом современной семьи является 

семья, основанная на повторном браке одного или обоих 

супругов. Доля повторных браков в общем числе браков почти во 

всех европейских странах имеет тенденцию к росту. За последние 

10 лет число семей повторного брака существенно увеличилось и 

составляет 25 % среди всех заключенных браков [9, с. 381-389]. В 

такой семье могут совместно проживать как биологически 

родные дети родителей, так и дети от предыдущего брака 

одного из супругов. Вопрос об определении воспитательного 

потенциала повторнобрачной семьи для воспитания будущего 

родителя является довольно острым, однако научные 

исследования этой проблемы в нашей стране не проводились. 

Можно говорить о фактическом отсутствии исследований, 

описывающих проблематику подготовки старшеклассников к 

отцовству в повторнобрачной семье. При этом достаточно 

подробно изучено отцовство в структуре родительства и 

влияние замещающей мужской фигуры в семье на развитие 

ребенка (Т. В. Андреева, Т. В. Архиреева, О. А. Бенькова, Д. 

Берлингейм, Д. Видра, Д. Винникот, Е. И. Захарова, Л. 

Кузнецов, Р. В. Овчарова, Н. А. Овчеренко, И. В. Павлов и др.). 

В обыденном сознании людей прочно закрепились 

иррациональные представления (мифы) о проявления отцовства 

в повторнобрачной семье, осложняющие процесс ее создания и 
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функционирования. Это такие мифы как требование матерью 

безусловной любви отчима к неродному ребенку, об отчиме и 

мачехе как строгом и жестоком воспитателе и т. д. [8]. 

 Методология и методы исследования. В научной 

литературе родительство определяется как интегральное 

психологическое образование личности (отца и матери) с ее 

ценностными ориентациями, установками родителя, 

родительскими чувствами и отношениями [2,4;5]. По форме, 

родительство делится на материнство и отцовство. В свете 

анализируемой проблемы необходимо отметить, что признается 

значение и положительное влияние любого значимого мужчины, 

выполняющего функции отца на подготовку старшеклассника к 

будущему отцовству. Сегодня необходимо различать 

биологическое и социальное отцовство. На современном этапе 

развития общества социальное отцовство приобретает большее 

значение, нежели отцовство биологическое. Мужчины все более 

склонны проживать отдельно от собственных детей и 

воспитывать детей тех женщин, с которыми они создают семью. 

Роль приемного родителя отличается от роли биологического 

родителя ребенка наличием законных прав у второго и их 

отсутствием у первого. Дополнительные сложности во 

взаимоотношениях могут возникать из-за отсутствия общей 

семейной истории [6]. 

 Обращаясь к вопросу о подготовки старшеклассников к 

отцовству в повторнобрачной семье, следует обозначить особую 

проблемную область исследований. В повторнобрачной семье 

родителем может выступать и родной, и неродной для ребенка 

взрослый, неродным родителем может быть преимущественно 

отчим, то есть второй супруг матери ребенка.  

 Каковы специфические особенности отчима, которые 

могут оказывать влияние на подготовку к будущему отцовству 

неродного для него ребенка? Ответ на поставленный вопрос 
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потребовал организацию исследования сравнительных 

характеристик отношений отца с родным для него ребенком и 

отчима с неродным для него ребенком в семье и их влияние на 

подготовку старшеклассников к отцовству. Для достижения 

поставленной цели повторнобрачная семья является идеальной 

эмпирической моделью, так как в ней может проживать родной 

для мужчины ребенок и неродной для него ребенок от первого 

брака его супруги.  

 Мы сравнивали два типа диад:  

1) мужчина как отец и его родной ребенок,  

2) мужчина как отчим и его неродной ребенок. 

 Изучались когнитивный, аффективный и поведенческий 

компоненты отношений в этих диадах, которые затем 

сравнивались между собой. В исследовании использовались 

структурированное интервью, разработанное специально для 

исследования образа себя как родителя у мужчины и его образов 

детей; «Опросник принятия родительской позиции» Е. И. 

Захаровой, А. И. Строгалиной [2, с. 58-69] направленый на 

выявление принятия мужчинами роли родителя и выполнении 

ими родительских функций; стандартизированный опросник 

«Взаимодействие родитель-ребенок» И. М. Марковской [3] 

направленый на изучение представлений мужчин о 

взаимодействии с детьми; совместный тест Роршаха (Ю. Вили) 

[1] направленый на изучение непосредственного 

взаимодействия отца-отчима с детьми.   

 Организация исследования. В качестве испытуемых 

выступали члены повторнобрачных семей. В исследовании были 

проанализированы результаты изучения 50 семей повторного 

брака, в каждой из которых проживало 4 человека (муж, жена и 

два старшеклассника). Состав семей:  

1) женщина (мать для обоих старшеклассников),  

2) родной для обоих супругов ребенок  
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3) ребенок, родной для женщины, но неродной для 

мужчины,  

4) мужчина (отец для одного ребенка и отчим для другого 

ребенка).  

 Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 

ответов интервью позволил определить некоторое сходство в 

описании мужчинами собственного образа. Мужчинами были 

названы шесть самохарактеристик, описывающих их как 

исполнителей родительских функций в отношении родного и 

неродного ребенка: «считаю себя хорошим отцом», «считаю 

себя идеальным отцом», «не уверен, что я хороший отец», 

«плохой отец», «не знаю, какой я отец», «я не отец, а хозяин, 

глава семьи». На основании указанных представлений об образе 

детей, о себе как родителе была определена типология отцов-

отчимов: выявлены функциональный, эмоциональный, 

дистантный типы отцов и функциональный и дистантный 

типы отчимов. Был выявлен только один случай 

представлений, которые позволяют отнести мужчину к группе 

отчимов эмоционального типа. В одной и той же семье 

функциональный отец для биологически родного ребенка может 

быть только функциональным отчимом для неродного ребенка; 

дистантный отец для биологически родного ребенка является 

дистантным отчимом  для неродного ребенка; эмоциональный 

отец для биологически родного ребенка является 

функциональным отчимом для неродного ребенка. 

Результаты изучения принятия мужчинами родительской 

роли представлены в таблице 1, и на рисунке 1. 
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 принимают 

родительскую роль  

не принимают 

родительскую 

роль 

количество % количество % 

в отношении 

родного ребенка 
50  100 % - - 

в отношении 

неродного ребенка 
43  86 % 7  

14 

% 

 

Таблица 1.Принятие родительской роли отцами/отчимами в 

отношении детей 

 Все мужчины принимают родительскую роль в 

отношении родного ребенка, и 86 % респондентов – в  

отношении неродного ребенка. Мужчины имеют низкий 

уровень принятия родительской роли в отношении неродного 

ребенка и средний уровень принятия родительской роли в 

отношении родного ребенка. Мужчины считают, что главной 

родительской функцией является ответственность родителя. 

Отцами-отчимами описываются и другие родительские 

функции: руководство ребенком, поддержка в освоении 

социокультурных норм. Однако мужчины считают, что эти 

функции необходимо реализовывать в большей мере в 

отношении родного ребенка. Отцы-отчимы отмечают у себя 

низкий уровень потребности в заботе о ребенке, в общении с 

ним. Необходимость у мужчин проявлять заботу констатируется 

больше в отношении родного ребенка, чем неродного.  
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Рисунок 1.Функции родительской роли отчима/отца в 

отношении детей 

 Особенности эмоционального отношения отца-отчима к 

родному и неродному ребенку проиллюстрированы на рис. 2. 

Отцы-отчимы эмоционально дистанцированы от обоих детей, 

мало беспокоятся об их здоровье, благополучии. Отцы-отчимы 

удовлетворены отношениями с детьми, однако это проявляется в 

большей степени в отношениях с родным ребенком, чем с 

неродным. Существенные различия обнаружены в 

эмоциональном принятии ребенка. Отцы-отчимы эмоционально 

принимают неродного ребенка в меньшей степени, чем родного. 

Они склонны принимать все личностные качества и 

поведенческие проявления только родного ребенка, тогда как к 

неродному ребенку относятся более критично.   

Дистантный отец-отчим больше всех эмоционально 

дистанцирован от детей, при этом он отвергает индивидуальные 

особенности неродного ребенка в большей степени, чем 

родного. Отчим дистантного типа удовлетворен такими 

отношениями с ребенком, тогда как отец дистантного типа ими 

не удовлетворен. Отец эмоционального типа не беспокоится за 
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эмоциональное благополучие родного ребенка, так как считает, 

что достаточно удовлетворяет потребности ребенка в любви. 

 

Рисунок 2. Эмоциональное отношение отца-отчима к детям 

 Представления мужчин об их взаимодействии с родным и 

неродным ребенком проиллюстрированы на рис. 3. 

Представления отцов-отчимов об их взаимодействии  с детьми в 

целом не имеют различий как в отношении родного, так и в 

отношении неродного ребенка, другими словами, мужчины 

уверены, что одинаково строят свое взаимодействие с детьми 

(различия статистически незначимы). Но по отдельным шкалам 

различия имеются. Так, данные по шкале «Мягкость — 

строгость родителя» (сред. знач. = 58,4) демонстрируют, что 

отцы-отчимы полагают, что они в одинаковой мере строги с 

обоими детьми. Мужчины считают, что склонны применять 

жесткие меры для контроля детей, использовать принуждение 

для соблюдения ребенком установленных правил. Данные по 

шкале «Доминирование — сотрудничество» (ср. знач. = 45,6) 

свидетельствуют о том, что у мужчин нет четких представлений 

о стиле взаимодействия с детьми. Данные по шкале 
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«Воспитательная конфронтация в семье» (ср. знач. = 57,2 и 55,6 

соответственно) демонстрируют, что у мужчин существуют 

представления о низкой сплоченности и разногласиях членов 

семьи по вопросам воспитания как родного, так и неродного 

ребенка.  

 

Рисунок 3. Представления о взаимодействии отца/отчима с 

детьми 

Статистически значимые различия в представлениях о 

взаимодействии отца-отчима с детьми по шкале «Автономность 

— контроль» (tэ = 2,182 для p<0,05) свидетельствуют о том, что 

мужчины считают необходимым контролировать больше 

поведение родного ребенка (ср. знач. = 52,6) по сравнению с 

неродным (ср. знач. = 41,6). 

Отсутствуют различия в представлениях отцов-отчимов об 

особенностях их взаимодействия с детьми. Хотя мужчины 

считают, что им свойственны одинаковые особенности 

взаимодействия, как с родным, так и неродным ребенком, но 
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детьми (результаты совместного теста Роршаха), 

свидетельствуют о существенных различиях в аффективных 

характеристиках взаимодействия. Так, при взаимодействии с 

детьми отцы-отчимы доброжелательны, стимулируют их 

физическую и умственную активность, развивают в детях 

воображение. Отцы-отчимы склонны подавлять неродного 

ребенка больше, чем родного. Отцы-отчимы поддерживают 

чаще родного ребенка, чем неродного, амбивалентные реакции и 

открытое игнорирование отцы-отчимы чаще проявляют в 

отношении неродного ребенка. 

Таким образом, полученные эмпирические данные 

позволяют утверждать, что специфика современных 

представлений об идеальном родительстве позволяет открыто 

обсуждать проблемы связанные с подготовкой 

старшеклассников к отцовству в современной семье.  

Родительство отчима по своему содержанию отличается от 

родительства отца. Отчимы чувствуют себя отцами, признают 

себя отцами и ведут себя как отцы в значительно меньшей 

степени, чем это наблюдается по отношению к их родному 

ребенку. Родительство отчима может быть описано как более 

отстранённая отцовская позиция и как менее эмоционально 

положительно насыщенное отношение к неродному ребенку.  
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GREŞELI CONSTÂND ÎN FOLOSIREA IMPROPRIE A 

UNOR FORME VERBALE 

 

 Marcela VÎLCU 

 

Abstract 

This article is about the problem of the correctness of the 

expression in Romanian, especially the aspect of the correct use of 

verbal forms with a high frequency in use. 

Key words: verb, flexion, norm, use. 

Adnotare 

În prezentul articol se abordează problema corectitudinii 

exprimării în limba română, și anume aspectul ce tine de utilizarea 

corectă a unor forme verbale cu o frecvență mare în uz.  

Cuvinte-cheie: verb, formă flexionară, normă, uz. 

 

 Termenul verb vine în românește prin filieră franceză (verbe, 

având același sens) din limba latină, unde verbum însemna „cuvânt”, 

„verb”. Datorită importanței sale în comunicare, verbul este una 

dintre cele mai reprezentative clase. În același timp, verbul întrece 

toate celelalte părți de vorbire în ceea ce privește bogăția flexiunii, 

având cele mai numeroase forme gramaticale.  

 Deşi gramatica normativă stabileşte modelele verbale pentru 

fiecare timp, mod etc., în uz aceste modele nu sunt respectate 

întotdeauna. În prezentul articol vom examina tocmai câteva astfel de 

situații.  

 Unul dintre verbele, la care  uzul „este certat” cu norma este a 

merita, folosit, în ultimul timp,  tot mai des cu forma reflexivă: „nu 

se merită să investești mulți bani în această construcție provizorie”, 

„nu se merită să te consumi”, „se merită să încerci” etc. Despre 

verbul a merita trebuie să precizăm că are, în limba română, dublă 
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valoare sintagmatică: de verb personal (Ion merită să ia trofeul. Noi 

toți merităm o viață mai bună. Tu  meriți altă soartă.) și de verb 

impersonal (Merită să înveți bine. Merită să facem un efort. Merită 

să cumpărați o casă mai mare), care se deosebesc atât din punct de 

vedere flexionar, cât și semantic. Astfel, din punct de vedere 

flexionar, cel cu valoare personală își va schimbă forma după 

persoană: eu merit, tu meriți, noi merităm o viață mai bună, iar cel cu 

valoare impersonală va avea o singură formă, doar pentru persoana a 

III-a – merită. Deosebirile de ordin semantic sunt și mai concludente: 

cu valoare personală, acest verb are sensul de „a fi demn, a fi vrednic 

de ceva”, iar cu valoare impersonală are sensul de „a se cuveni, a 

valora”. Astfel de omonimii se atestă și la alte verbe din limba 

română: a face – a se face, a zice – a se zice,  a vorbi – a se vorbi, a 

presupune – a se presupune etc., deosebirea formală a cărora este 

marcată de pronumele se, indice al valorii impersonale a acestor 

verbe.  

 Presupunem că, însușind acest model, vorbitorul a încadrat în 

el și verbul a merita, considerând că atunci când vrei să vorbești 

despre utilitatea / inutilitatea unei realități, e necesar să îi atribui 

verbului a merita valoare impersonală cu ajutorul mărcii specifice – 

pronumele reflexiv. Astăzi a devenit o modă să se spună, greșit: se 

merită să încerci; nu se merită să-ți consumi nervii. E necesar să se 

țină cont că verbul a merita  nu admite nicio deosebire formală între 

valoarea personală și cea impersonală. El se folosește doar cu formă 

nepronominală pentru ambele sensuri/valori. Așadar, este corect să 

se spună: Nu merită să-ți consumi viața în ură, ci merită să iubești, 

pentru că tu meriți să fii fericit. 

 O situație aproape similară este și în cazul verbului a conține, 

care, de asemenea, trebuie folosit doar nepronominal. Acest verb nu 

poate avea formă reflexivă, adică nu se poate spune se conţine. Deci 

este greșit să se spună: Substanţele pectice care se conțin în miezul 
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pepenelui verde stimulează digestia. Soluţia poate fi găsită prin 

reformularea enunţului. De exemplu:  Substanţele pectice pe care le 

conține miezul pepenelui verde stimulează digestia. Sau: Miezul 

pepenelui verde conţine substanţe pectice care stimulează digestia. 

Sau: Substanţele pectice care se găsesc în miezul pepenelui verde 

stimulează digestia. 

 Un alt exemplu care merită toată atenția este imperfectul  

verbului a vrea, folosit  în spațiul basarabean  și  în toată Moldova, 

exclusiv, cu formele vroiam, vroiai, vroiau, vroia, vroiați. Limba 

literară nu admite această formă de imperfect, ea fiind un hibrid 

obținut din contaminarea dintre imperfectul verbelor a voi și a vrea 

(voiam și vream). Norma recomandă pentru acest verb formele 

voiam, voiai, voiau, voia, voiați. Forma de imperfect vream (de la 

verbul a vrea) este  percepută ca învechită și având deci utilizare 

limitată, doar pentru contexte specifice, cu iz arhaic. Formele voiam, 

voiai etc. sunt recomandate de normă pentru orice context.  

 În continuare, ne vom referi la câteva verbe, similare prin 

forma lor de îndicativ, prezent, și anume: a ignora, a evapora, a 

rezerva, a conserva. Toate aceste verbe sunt nesufixale, deci nu au în 

structura lor sufixele gramaticale –esc/– ez (unele dintre ele au 

devenit așa după reforma ortografică din 2005).  Așadar: 

-  a conserva (vb. I. Tranz. 1. A menține un aliment în stare 

nealterată, efectuând operația de conservare (2). 2. A păstra, a 

păzi), la indicativ, timpul prezent, are formele: eu conserv, tu 

conservi, el/ei conservă legume (nu conservează!);  

- a rezerva (vb. I. Tranz. A păstra ceva pentru cineva sau 

pentru ceva; a pune deoparte, a reține, a opri), la indicativ, 

timpul prezent, are formele: eu rezerv, tu rezervi, el/ei 

rezervă bilete (nu rezérvează!);  

- a reclama (vb. I. Tranz. 1. A cere, a pretinde ceva (în baza 

unui drept); a revendica. ♦ Intranz. (Înv.) A protesta. ♦ Fig. A 
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face necesar, a necesita, a cere, a impune. 2. A face o 

reclamație contra cuiva, a se plânge împotriva cuiva; a pârî. ♦ 

A formula pretenții în fața unui organ de jurisdicție), la 

indicativ, timpul prezent, are formele: eu reclam, tu reclami, 

el/ ei reclamă (nu reclamează!). În cazul acestui verb, 

menționăm, o dată în plus, că sensul „a face publicitate” nu se 

atestă în câmpul său semantic;   

- a ignora (vb.1. A nu ști, a nu cunoaște ceva. 2. A neglija în 

mod voit ceva sau pe cineva, a nu lua în seamă, a trece cu 

vederea, a face abstracție), la indicativ, timpul prezent, are 

formele: eu ignor, tu ignori, el ignoră sfaturile medicului (nu 

ignorează!) (Până în 2005 erau admise ambele forme); 

- a evapora (vb. A (se) transforma (un lichid) în vapori; a (se) 

vaporiza), la indicativ, timpul prezent, pers. III sg., pl., are 

forma evaporă: benzina se evaporă (nu se evaporează!) 

repede. (Până în 2005 erau admise ambele forme);  

- a absolvi (vb. 1. a isprăvi, a sfârși, a termina. (A ~ liceul.) 2. a 

cruța, a ierta, a scuti), pentru ambele sensuri, conform DOOM 

2, la indicativ, timpul prezent, are formele: eu absolv, tu 

absolvi, el/ei absolvă (nu absolvesc!) școala muzică. (Până în 

2005, diferența semantică era marcată printr-o diferență 

formală: sens 1 – eu absolvesc; sens 2 – eu absolv.)  

 Această listă ar putea continua, dar ne rezervăm dreptul de a 

reveni asupra problemei într-un alt context.  

 În concluzie, menționăm că nu este de mirare că uzul nu 

coincide întotdeauna cu norma, pentru că tocmai el, uzul, constituie 

manifestarea vie a limbii, cu legea de aur a economiei în limbă şi a 

efortului minim. Dar, atâta timp cât pretindem și tindem spre o 

cultură a comunicării, este nevoie să ținem cont de prevederile 

normei.  
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